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ELŐSZÓ 
 

 

Az elmúlt évtizedekben Magyarországon gyárat létesítő, nemzetközi tekintélynek 

örvendő járműipari cégek száma egyre nő, melyek kutató-fejlesztő intézetei jelentős len-

dületet adnak az iparág hazai tudományos életének. A fejlesztési irányok között kulcsfon-

tosságú szerepet tölt be a biztonság, melynek kiemelt területe a járművek fékrendszere. 

Negyvenöt évvel ezelőtt kezdődött el a személygépkocsik blokkolásgátló rendsze-

reinek sorozatgyártása, majd tíz évvel később a haszongépjármű légfékrendszerekben, el-

sősorban a személyszállító autóbuszokon és a veszélyes árut szállító (ADR) teher-

gépkocsikon alkalmazták. 

Ezzel hódító útjára indította a korlátlan lehetőségeket kínáló elektronika alkalmazá-

sát a féktechnikában. A változások a digitális, majd a hibrid áramköri elemek bevezetésé-

vel gyorsultak fel. Bár a gépjárműveket jelenleg is súrlódással működő kerékfékszerkeze-

tek állítják meg, az alkalmazott anyagok és a konstrukciós kialakítások jelentős mértékben 

fejlődtek az utóbbi néhány évben. A haszonjárművek lassításának feladatában ugyanakkor 

egyre gyakrabban tehermentesíti a súrlódó féket kopásmentes elektromos vagy hidraulikus 

szerkezet. Elektromos forgógépként működő fékberendezés alkalmazása esetén lehetőség 

van a tetemes fékezési energia visszanyerésére is. A különböző fékberendezések működé-

sének összehangolását ma már elektronikus szabályozással végzik. 

A fékberendezések, illetve fékrendszerek időközben kiléptek eddigi működési ke-

reteik közül, már nem csak a járművek lassítását, megállítását és álló helyzetük biztosítását 

végzik. Elektronikus szabályozás alkalmazásával a gépjárművek és járműszerelvények 

menetdinamikai stabilitása korábban elképzelhetetlen módon javítható. 

A „Gépjármű futóművek II.” című elektronikus jegyzet a BSC Járműmérnöki szak 

hallgatói részére készült, az elméleti tananyag a Vogel Fachbuch Kraftfahrzeugtechnik 

sorozat Bremsdynamik und PKW-Bremsanlagen kötete – melynek szerzője Manfred 

Burckhardt – első három fejezetének magyar nyelvű szaklektorált része. A jegyzet további 

része komplexen összefoglalja a hidraulikus és légfékrendszerektől a legkorszerűbb 

elektropneumatikus fékrendszerekig (EBS) a legújabb elektronikus stabilizáló programokat 

(ESP) is. 

Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a jelenleg útjainkon közlekedő gépjár-

művek jelentős részének fékrendszere hagyományos, melyek üzemeltetéséhez, meghibáso-

dás esetén a javításhoz minőségi szerelvényeken, alkatrészeken kívül megalapozott szak-

mai ismeretek is szükségesek. A szerzők törekedtek arra, hogy ebben a szakkönyvben a 

különböző szakmai előképzettséggel rendelkező szakemberek egyaránt megtalálják a mun-

kájukhoz, továbbképzésükhöz szükséges információkat. 

Köszönet illeti a nagy elhivatottsággal dolgozó szerzőket, hogy a folyamatosan ösz-

szetettebbé váló rendszerek bemutatását könnyen áttekinthető formában adják közre, amit 

nem csak gyakorló szakembereknek, hanem a modern technika iránt érdeklődőknek is 

ajánlok. 

 

Dr. Palkovics László 
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BEVEZETÉS 

A közúti közlekedés az utóbbi évtizedekben az egész világon rohamosan növekedett. Ez a 

fejlődés megfigyelhető a közlekedési rendszerek és a közlekedési eszközök vonatkozásá-

ban is. A szállítási igények kielégítésére a közúti közlekedés gépjárművei – úgy a személy-

szállító járműpark, mint az árufuvarozás járművei, a tehergépkocsik – igen jelentős mér-

tékben gyarapodtak. 

E közben a környezetvédelmi előírások, a szállítás biztonsági, a járművek üzembiz-

tonsági, a gazdaságos szállítás és gyártás feltételeinek az új energialehetőségeknek való 

megfelelőség a járműrendszerek és alrendszerek intenzív és hatékony továbbfejlesztését 

igényli. 

A fenti igényeknek kielégítése maga után vonja az aktív biztonság egyik legfonto-

sabb alrendszerének fejlesztését a – személy és teherszállító – gépjárművek fékrendszeré-

nek korszerűsítését. 

A „Gépjármű futóművek II.” című elektronikus jegyzetben foglaltakat a „Jármű-

mérnök” szakos hallgatók részére kötelező tananyagként, a gyakorlati szakemberek, kuta-

tó-fejlesztő mérnökök, sőt az üzemeltető szakemberek számára ismeret kiegészítő és gon-

dolatébresztő szakirodalomként javasoljuk áttanulmányozni. 

A fékrendszer méretezését külföldi szakkönyv első három fejezetének magyar 

nyelvű szaklektorált fordításának közreadásával, elméleti összefüggések és gyakorlati pél-

dákon keresztül mutatjuk be. A további fejezetekben gazdag ábraanyag és hozzá tartozó 

szöveges elemzés segítségével részletesen ismertetjük a hidraulikus fékrendszereket, ezek 

alrendszereit és azok elemeit. 

Bemutatjuk a korszerű asszisztensrendszereket és menetdinamikai szabályzórend-

szereket. 

A légfékrendszerek fejezetben a hagyományos, egyszerű (fékerőszabályzóval sze-

relt) változatot követően az összetett ABS/ASR rendszerek következnek. A mai kor köve-

telményeit kielégítő Elektropneumatikus fékrendszerek (EBS), az intelligens alrendszerek 

(ESP; ROP; CFC stb.) bemutatásával igyekszünk kedves hallgatóink és olvasóink figyel-

mét ráirányítani a korszerű „jelenre” és a jövő fékrendszereire. 

A jegyzet végére került a haszongépjárművek tartós fékrendszerei fejezet, amely 

számos kipufogófék és retarder változatot mutat be. 

Reméljük, hogy a jegyzet áttanulmányozása után egyre több – a kötelező ismeret-

anyag elsajátításán túl – érdeklődést mutatnak a fékrendszerek iránt. 
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Az utóbbi időkben a gépkocsik fejlesztése két egymásnak részben ellentmondó irányban 

folyik. A 70-es években kezdődő olajválság miatt a könnyűszerkezetes építési mód vált 

fontossá. Az ezzel kapcsolatos követelmények, melyek valamennyi gépkocsi részegységre 

vonatkoznak a következők: 

 könnyebb, 

 megbízhatóbb, 

 kisebb karbantartás igényű, 

 környezetkímélőbb. 

Ezeket a 80-as évektől kiegészítette a nagyobb menetkomfort igénye, különösen azokban 

az országokban ahol korlátozva van a sebesség. A nagyobb menetkomfort egyúttal azt je-

lenti, hogy csökkenteni kell a lengéseket. 

Az első csoportra vonatkozó követelmények egyúttal a tüzelőanyag fogyasztás csök-

kentését jelentik. A gépkocsi tömegének csökkentése mellett az aerodinamikailag kedve-

zőbb kocsiszekrény kialakításával a tüzelőanyag fogyasztás jelentősen csökkenthető. Ez a 

különböző kipufogógáz tisztító berendezésekkel együtt (például szabályozott katalizátor) a 

gépkocsit környezetkímélőbbé teszi. A tüzelőanyag árak növekedésével és a gépkocsi 

fenntartási költségeinek növekedésével szemben áll a javuló megbízhatóság, a kisebb kar-

bantartási igény, melyek miatt végül is csökkennek a javítási költségek így ezek a tenden-

ciák egymást kiegyenlítik. 

A mechanikus egységek kiváló minőségűek lettek. További jobbítások szisztemati-

kus fejlesztésekkel érhetők el. Forradalmi újítások nem várhatók. A 70-es évek kezdetétől 

például a fékszerelvények vonatkozásában mintegy 40%-os súlycsökkentés valósult meg 

és ezzel párhuzamosan javultak a működési paraméterek. 

Miközben a fejlődés a szerelvényeknél világossá vált, a kocsiszekrénynél különböző 

tendenciák mutatkoztak. Szisztematikusan alkalmazzák a különböző nagy szilárdságú 

anyagokat, mellyel párhuzamosan korszerű méretezési eljárásokat használnak (például a 

véges elemek módszere) ennek köszönhetően a tömeg jelentősen csökkent. Ezen a terüle-

ten az tűnik ki, hogy miközben a kocsiszekrény szilárdsága és merevsége nem csak válto-

zatlan maradt, hanem még növekedett is közben kevésbé lett érzékeny a rezgésekre. Ehhez 

az is szükséges, hogy csillapító anyagokat alkalmazzanak azért, hogy a rezgéseket hatéko-

nyan csökkenteni lehessen. Ez különösen a szokásos sebességtartományban észlelhető, 

mert itt a menetzajok (motor, gumiabroncsok, légáramlás) kedvező módon csökkentek. Az 

aerodinamikailag optimalizált kocsiszekrényeknél a csekély menetszél zajok is hallhatóvá 

váltak, mert a korábban általánosan elfogadott zajszint jelentősen lecsökkent. 

Ezek a befolyások egyértelműen kirajzolják a könnyűszerkezetes építés határait, Ezt 

a szükségessé váló kiegészítő csillapító anyagok beépítésének tömegével érjük el. Előny-

ben részesül a szolid merevségű, rezgéscsillapított kocsiszekrény. A tömegcsökkentés elle-

nére az egyre több részegység beépítése miatt összességében mégis a gépkocsi tömegének 

növekedéséhez vezet. 

1. GÉPKOCSI ÉS AZ ÚT KAPCSOLATA  
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A gépkocsik jelenlegi kivitele a következő következményekkel jár: 

 Azért, hogy a kedvező gyorsulási értékek tarthatók legyenek, a jelenlegi gépjármű 

szabványoknak megfelelően, a legnagyobb motorteljesítmény növelése szükséges. 

 Az aerodinamikailag kedvezőbb kialakítású kocsiszekrények kedvezőbb légellenál-

lása kisebb teljesítmény igényt eredményez ugyan annál a sebességnél. 

 Állandó sebességnél a csökkenő teljesítmény igény lehetővé teszi a motorok opti-

malizálását a tüzelőanyag fogyasztás szempontjából a részterhelési tartományok-

ban. Ezen a területen nagy a jelentősége a motorok kisebb súrlódási teljesítményé-

nek. 

 Mivel a fajlagos tüzelőanyag fogyasztás vonatkozásában a kisebb motor fordulat-

számmal az optimumot elértük, kedvező a hosszabb hátsóhíd áttétel, illetve a több 

fokozatú sebességváltó áttétel megvalósítása. 

 A hosszabb hátsóhíd áttétel, a kedvezőbb légellenállás, a nagyobb motorteljesít-

mény együttesen nagyobb végsebességet tesznek lehetővé. Ez a gépkocsi kivitel-

ének „jósági fokát” növeli, bár a legtöbb esetben ésszerűtlen, és valójában nem is 

lehet kihasználni a nagyobb csúcssebességet. 

 Gyakorlatilag a forgalomban a legnagyobb sebességet a általánosságban a gumiab-

roncsokhoz igazítják. Mivel a mai ismereteink szerint nincs olyan gumiabroncs, 

mely egyrészt a különböző utakon komfortos utazást tenne lehetővé 250 km/h se-

besség felett, másrészt pedig tartósan használható lenne ennél nagyobb sebességnél, 

ezért több gyártó is úgy döntött, hogy elektronikus szabályozással a gépkocsik se-

bességét 250 km/h sebességre korlátozzák. 

Erre a tendenciára példaként említhető a BMW 7-es és az 5-ös sorozat, vagy a Mercedes S-

osztály 8 hengeres változata. Várhatóan az újabb fejlesztések is ezt a tendenciát fogják 

követni. 

A felsőbb osztály korszerű, nagy teljesítményű autói jelentős menetteljesítményt ér-

nek el, ezért ennek megfelelően nagy teljesítményű fékberendezéseket igényelnek. Csak 

így mondható felelősségteljesnek az ilyen autók gyártása. A mélyreható kutatások azt iga-

zolják, hogy a gépkocsi rendelkezésre álló menetteljesítménye akkor használható ki, ha a 

fékrendszer átlagos teljesítménye arányos a maximális motorteljesítménnyel. A nagy telje-

sítményű motorral szerelt gépkocsiknál a megfelelő teljesítményű fékberendezés megvaló-

sítása, de különösen annak megfelelő hűtése problematikus. 

A vezetési komfort igénye és a fékberendezés könnyed használhatóságának követel-

ménye miatt az elmúlt évtizedekben széleskörűen elterjedt a fékrásegítők alkalmazása. 

Ezeket jelenleg úgy méretezik, hogy hibamentes fékrendszernél, száraz úton, relatíve kis 

pedálerőnél (300 N) a kerekek blokkolhatnak. Míg korábban a létrehozható pedálerő korlá-

tozta a megvalósítható fékező teljesítményt és ezzel az elérhető lassulást, addig jelenleg 

csupán a gumiabroncsoknál átvihető erők korlátozzák ezt. A gumiabroncsoknál a csupán 

tenyérnyi felfekvő felületeken adódik át az útfelületre a fékező erő és az oldalvezető erő is. 

Fontos, hogy valamennyi keréknél lehetőleg egyformán ki lehessen használni ezt a lehető-

séget az erő átvitelére. Ez a fékrendszer beállítása révén valósulhat meg. A gépkocsi féke-

zés közben nyomtartó kell maradjon. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a közlekedésbiz-

tonság szempontjából fontosabb az, hogy fékezés közben a gépkocsi stabil maradjon, mint 

a rendkívül rövid fékút elérése (lásd 2.4. fejezet). 

Fékezés szempontjából akkor stabil egy gépkocsi, amikor olyan a kivitel, hogy az 

akaratlan gépkocsi mozgás automatikusan korlátozódjék méghozzá a gépkocsivezető téves 
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cselekedeteinél is és a különböző zavaró hatások esetében is. Túl erős fékezésnél sem vál-

hat a gépkocsi kormányozhatatlanná és nem csúszhat egyenesen tovább, és semmi esetre 

sem törhet ki a farával. Ez a viselkedés azt jelenti, hogy erős fékezésnél először az első 

kerekek blokkolnak, ezt bizonyos országokban az előírások is rögzítik. Az USA-ban az 

NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) Standard 105 van érvényben. 

Európában pedig az ECE 13 előírás. 

 Mindkét esetben előírják, hogy egy bizonyos lefékezettségig 

z = 0,82 (mely megfelel µx,B = 0,82–nek) (1.0) 

az első kerekek előbb kell blokkoljanak, mint a hátsó kerekek. Ez az előírás normál abron-

csoknál, normál útviszonyok között érvényes. A 65-ös sorozat széles abroncsainál ahol 

nagyobb a tapadási tényező a fenti értékek korrekcióra szorulnak (lásd 3.4 fejezet és Gu-

miabroncsok és kerekek kötet [5] [18]). 

1.1. Gépjárművek műszaki jellemzői  

A fékrendszer kivitele illetve megítélése szempontjából fontos a gépkocsi adatainak pontos 

ismerete. A szekértőknek viszont gyakran elegendő a határok ismerete, melyek között a fonto-

sabb jellemzők változnak. A következő fejezetben erre vonatkozó adatok következnek. 

1.1.1. A gépkocsi hajtási változata és tengelyterhelések 

A tengelyterhelések szempontjából nagy jelentősége van a motor elhelyezésének. Ugyanez 

vonatkozik a hajtóműre is. Mindkét egység jelentős részét jelenti a gépkocsi tömegének. A 

motor és a sebességváltó beépítése szerint a következő építési módok különböztethetők meg: 

–  elsőkerék-hajtás (motor és sebességváltó elöl, első kerekek hajtottak) 

–  standard építési mód (motor és sebességváltó elöl, hátsó kerekek hajtottak) 

–  transz-axiális építési mód (motor elöl, sebességváltó és hajtott kerék hátul) 

–  farmotoros építési mód (motor, sebességváltó és hajtott kerekek hátul) 

A tengelyterhelésekre vonatkozó átlagos értékeket az 1.1 ábra tartalmazza. A különböző 

építési módokra vonatkozó előnyök és hátrányok a Hajtásmódok, a Menettulajdonságok, és 

az Alapfogalmak című („Antriebrsarten”[8], „Fahrverhalten”[9], Grundlagen [1]) című 

kötetekben találhatók. 

1.1.2. A tömegközéppont helye és a tengelytávolság 

A gépkocsira ható dinamikus erők meghatározásánál a tengelytávolságot (l), mint vonatko-

zási méretet használjuk. Ezért célszerű a szintén fontos adatot a tömegközéppont helyzetét 

ennek a viszonyszámnak függvényében megadni. Az 1.2. ábra sematikusan ábrázolja a 

gépkocsit és a tömegközéppontjának a megadásának viszonyítási adatait.  

Terhelés Elsőkerék-hajtás 
Standard építési mód 

közép osztály felső osztály 
Farmotor 

 elöl hátul elöl hátul elöl hátul elöl hátul 

üres 61 39 53 47 50 50 40 60 

2 személy elöl 60 40 53 47 50 50 42 58 

4 személy 55 45 49 51 47 53 40 60 

5 személy + csomagok 49 51 45 55 44 56 41 59 

1.1. táblázat: Átlagos, százalékos tengelyterhelés eloszlások a különböző építési módoknál és különböző 

terhelési változatoknál. 
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A tengelyterhelés eloszlás a jármű tömegétől függ. Minél jobban közelítjük a felső osztályt 

annál kedvezőbb az elosztás. A standard építésű személygépkocsiknál, teljes terhelésnél a 

hátsó futómű nagyobb terhelést kap. A farmotoros autóknál a csomagtér, vagy annak egy 

része az első futómű felett van. Ezért növekvő terhelésnél a hátsó futómű terhelése csök-

ken. Az elsőkerék-hajtásúaknál a terhelés csökkenésekor növekszik az első kerekek terhe-

lése. Teljes terhelésnél az elsőkerék-hajtásúak ezért egyre kedvezőtlenebbé válnak.  

 

1.2. ábra: A tömegközéppontra „S” vonatkozó különböző paraméterek jelölése és a kocsiszekrény tömegkö-

zéppontjára „W” álló helyzetben vonatkozó paraméterek. 

Ezekből levezethető:  

  és  

Ahol: 

–  fajlagos statikus hátsó tengelyterhelés  (1.1) 

–  fajlagos statikus tömegközéppont magasság  (1.2) 

Ezekkel az összefüggésekkel a tömegközéppont helyzete egyértelműen meghatározható. 

1.1.3. Terhelés és tetőterhelés  

A korszerű gépkocsiknál az ülések a legjobban rugózott részre a futóművek közé kerülnek, 

és az ülések viszonylag alacsonyan vannak. Ezért a tömegközéppont hosszanti helyzete 

szinte nem változik amikor az első ülésen vannak utasok, és kicsit többet, amikor a hátsón. 

Más a helyzet a csomagtartóval, mert az a hátsó futómű mögött van, a terhelés növekedé-

sével arányosan már jobban növekszik az Ψ érték. (A tengelyterhelések mérlegeléssel tör-

ténő meghatározása az Alapfogalmak (Grundlagen) [1] Hajtásmódok (Antriersarten) [8] 

című kötetekben találhatók. 

A tömegközéppont magassági helyzete, amelyet χ-vel jelölünk, a terhelés változása 

miatt viszonylag keveset módosul. Ezzel szemben a tetőterhelés változása jelentős eltéré-

seket okozhat a Ψ és a χ értékénél. Az erre vonatkozó ábrák és jelölések a Járműmechanika 

(Fahrzeugmechanik) [4] kötetben található.  

A fékezés közbeni gépkocsi viselkedés meghatározása szempontjából a viszonylagos 

tömegközéppont hosszanti helyzetének, Ψ azonosan nagy a jelentősége, mint a hátsó ten-

gely terhelésének. Ezért fontos annak pontos ismerete. Arra kell törekedni, hogy a tizedes 

vessző után a harmadik jegyet is figyelembe vegyék, de a másodikat mindenképpen. A Ψ 

érték első meghatározásához az adatok a gépkocsi gyártójától származnak. A gépkocsi 
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műszaki ismertető füzete rendszerint tartalmazza a menetkész gépkocsi tömegét, az első és 

a hátsó futómű terhelését kg-ban megadva. Ezekből meghatározható az üres gépkocsi faj-

lagos hátsó tengelyterhelése. 

 (1.3) 

Üzem közben a gépkocsi jobban, vagy kevésbé van megterhelve. A mindenkori terhelést 

indexel „n” jelölik így lehet annak befolyásait egymástól megkülönböztetni. 

Gn = mn ∙g (n = 1, 2, 3, …) és a tömegközéppont helyzete 

 (1.4) 

Ebből adódik a keréktávolságra vonatkoztatott tömegközéppont helyzete terhelt gépkocsi-

nál 

 (1.5) 

Ez általánosan érvényes formula, tehát kiegészítő tetőterhelésnél is. 

A tömegközéppont magassági méretének meghatározása több nehézséggel jár, (lásd 

a következő köteteket: Járműmechanika (Fahrzeugmechanik) [4] Alapfogalmak 

(Grundlagen) [1] és [18]) mert nem állnak rendelkezésre felhasználható adatok. A szokásos 

lefékezettségeknél a tengelyterhelések eloszlásának a χ-értékre kicsi a befolyása, nem úgy 

mint a Ψ értékre. Csak kis eltéréseket kell figyelembe venni. Ennek ellenére a lehető leg-

nagyobb pontosságra kell törekedni.  

 Ha nincsenek mérési eredmények, a tömegközéppont magassága különböző közelí-

tő egyenletekkel határozható meg. Kiindulva a gépkocsi magasságból üres állapotban hle a 

következő összefüggés használható:  

 (1.6) 

Ha figyelembe vesszük a gépkocsi terhelését is a következő összefüggés használható a 

tengelytávra vonatkoztatott tömegközéppont magassági helyzetére: 

  (1.7) 

Az 1.6 egyenlet közelítő értéket ad, ezért jobb egy másik közelítő értéket használni, mely a 

statikus mérések kiértékelésén alapul egy már legyártott gépkocsinál. Ahol a tömegerőt Gle 

(kN –ban) adjuk meg. [11], [15] 

 (1.8) 

Nem szabad elfelejteni, hogy az utasok beszállásakor és a csomagok elhelyezésekor a gép-

kocsi berugózik és ezért megváltozik a tömegközéppont helyzete. Ebbe mélyebben nem 

megyünk bele, de részletek találhatók a befolyásokról a Járműmechanika (Fahrzeug-

mechanik) [4] kötet szintszabályozást tartalmazó részében és az Alapfogalmak 

(Grundlagen) [1] kötetben.  

1.1.4. Számítási példa  

Adott egy gépkocsi 2665 mm tengelytávval, a magassága pedig 1390 mm. Üres állapotban 

a tengelyterhelések: 6,75 kN elöl és 5,9 kN hátul. A mért tömegközéppont magassága 



1. GÉPKOCSI ÉS AZ ÚT KAPCSOLATA    17 

 

 Manfred Burckhardt, BME  www.tankonyvtar.hu 

560 mm, a gépkocsi megengedett össztömege mg,zul = 1723 kg. Ez megfelel 16,9 kN tö-

megerőnek, melyből 8,2 kN jut az első futóműre és 8,7 kN pedig a hátsóra.  

 A gépkocsiba ketten ülnek be személyenként 0,75 kN -nal számolunk. Tömegkö-

zéppontjuk az első futómű közepétől 1450 mm-rel van hátrébb. Utána még beül két sze-

mély, mindegyiknél 0,75 kN -nal számolunk. Tömegközéppont helyzetük 2200 mm. Majd 

még egy személy beül (0,75 kN) ugyanolyan tömegközépponti helyzettel. A csomagtartó-

ban elhelyeznek 0,5 kN rakományt, melynek tömegközépponti helyzete 3100 mm. A négy 

személyt szállító gépkocsi tetőcsomagtartójára még 1 kN csomagot tesznek. Ennek tömeg-

középponti helyzete 1800 mm és magassági mérete 1625 mm. Az utasok és a csomagok 

tömegközépponti magassági mérete: 560 mm. 

 A számításokhoz a tengelytávolságra vonatkoztatott tömegközéppont helyzet Ψ és a 

tengelytávolságra vonatkoztatott tömegközéppont magasság χ összefüggéseket alkalmaz-

zuk különböző terheléseknél.  

Az 1.2 egyenletből adódik az üres gépkocsira:  

  

Az 1.6 közelítő egyenlet szerint: 

  

 

  

A felső határ lenne a pontos érték, az alsó lényegesen kisebb. Az 1.8 közelítő egyenlettel:  

 

ezzel megkaptuk a pontos értéket. 

A tömegközéppont specifikus hosszanti helyzete Ψ a különböző terheléseknek megfelelő 

indexeknek megfelelően 2, 3, 4, 5, +4D az 1.3 és az 1.5 egyenletekbe behelyettesítve a 

számokat  
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Az 5+ terhelési állapotban a megengedett hátsó tengely terhelés 8,7 kN értékkel 

 

a megengedett értéket jelentősen túllépjük, bár a megengedett össztömeg éppen a megen-

gedett érték. A tengelytávra vonatkoztatott érték Ψ = 0,515 teljes terhelésnél nem lépi túl. 

A tengelytávra vonatkoztatott tömegközéppont magassági helyzete az utasok beülé-

sekor és a csomag behelyezésekor nem változik, mivel a feladatnál megadott egyedi tö-

megközéppontok azonos magasságúak. Más a helyzet a tetőcsomagtartó terhelésekor. 

Négy személy esetén az 1.7 egyenlet szerint:  

 

Ezzel a feladatot megoldottuk. Azt, hogy hogyan hat a fékezésre a tömegközéppont helyze-

te, a 3. fejezetben tárgyaljuk, különös képen a 3.1 és a 3.3 alfejezetekben.    

1.2. Gumiabroncs 

A gumiabroncsokra vonatkozó általános információk a „Reifen und Räder” (Gumiab-

roncsok és kerekek) [5] kötetben találhatók. Lerövidítve pedig a „Grundlagen” (Alapfo-

galmak) [1] kötet azonos számú fejezetében, továbbá a „Fahrverhalten” (Menetviselkedés) 

[9] 2.2. fejezetében. További részletek, különösen, a tapadási tényező számításának közelí-

tő értékeire, melyek egyedi mérésekre alapozottak a „Radschlupf-Regelsysteme” (Kerék-

csúszás szabályozó rendszerek) [7] kötetben találhatók. 

1.2.1. Abroncsméretek, kerék és keréktárcsa átmérők  

A legnagyobb felszerelhető gumiabroncs átmérő, illetve a legnagyobb gördülési sugara a 

keréknek a karosszéria kivitelétől függ. A kerékméret ugyanakkor fontos meghatározója a 

stílusnak is. Egy már meghatározott esetben a változtatás nagyon nehezen és jelentős 

anyagi ráfordítással valósítható meg. Egy kívánatos teherbíró képesség és azonos légnyo-

másnál több lehetőség kínálkozik a gumiabroncs kínálatból. Ennél fontos szerepet játszik a 

magasság – szélesség viszony H/B. Minél kisebbre választják ezt, annál nagyobb lesz a 

gördülési kerület és a teherbíró képesség az alkalmazott gumiabroncs átmérőnél.  

 Általánosságban a növekvő abroncs szélességnél növekszik az oldalvezető erő, ol-

dalkúszási szög viszony, ami javítja a kormányreakciókat. Másrészt viszont csökkenő ab-

roncs magasságnál romlik a gördülési komfort, különösen ha a burkoló elemek között hé-

zagok vannak. Jelenleg a kompromisszum a magasság – szélesség viszony vonatkozásában 

65% körüli értéknél van. A tendencia a további csökkenés.   

 Egy példa mutatja, hogy mi érhető el. Keresünk egy olyan gumiabroncsot, amely-

nek kerülete 1910 mm és 1960 mm közötti, melynek teherbíró képessége 500 kg és a lég-

nyomás 2 bar. 
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A következő lehetőségek vannak: 

Gumiabroncs méret Gördülési kerület Teherbíró képesség 

175 R 14 1935 500 

195/70 R 14 1920 515 

195/65 R 15 1935 515 

205/60 R 15 1910 500 

205/55 R 16 1930 470 

215/55 R 16 1960 515 

225/50 R 16 1930 525 

 

A 205/55 R 16 abroncs egy kicsit kiesik a teherbíró képesség szempontjából a megadott 

adatok közül. Ennél növelni kellene az abroncs nyomását 2,2 bar-ra és így a terhelhetősége 

505 kg lenne. Az előnye az, hogy a kisebb szélesség magasság viszonynál, azonos gördülé-

si kerület mellett, azonos terhelhetőségnél nagyobb lehet a keréktárcsa átmérő, ami lehető-

vé teszi a nagyobb átmérőjű féktárcsa alkalmazását. Ennek következményeit a következő 

fejezetben tárgyaljuk. 

 
Peremszélesség 

és szarvkialakí-

tás 

Legnagyobb 

szélesség 

a 

± 1,5 

Szarv 

magasság 

b 

+ 12 

- 0,4 

e
2) 

 f  g p q r1
 
 r4 r5 

min. min.  min. max. 
 

min. ± 3 

3 ½ J 88,9  

 

 

 

 

17,3 

15,8  

 

 

 

 

 

17,8 

 

 

 

 

 

9,7 

19 
 

 

 

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

9,7 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

4 J 101,6  

 

 

 

 

 

 

19,8
2)

 

4 ½ H 114,3  

 

 

 

 

 

22 

5 J 127,0 

5 ½ J 139,7 

6 J 152,4 

6 ½ J 165 

7 J 177,8 

7 ½ J 190,5 

8 J 203,2 

8 ½ J 215,9 

5 JK 
3)

 127,0 
18,0 8,9 8.9 

 

 

9,5 
5 ½ JK 

3)
  139,7 

4 ½ K 
4)

 114,3  

19,6 20,3 10,3 10,7 5 ½ K 
4)

 139,7 

6 ½ K 
4)

  

Megjegyzések:  
2)

 kis teherautóknál C gumiabroncs e = 22 + 1 mm  
3)

 Szarvkialakítás JK új konstrukcióknál nem alkalmazható  
4)

 K –szarv csak kis teherautókhoz C gumihoz 
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Abroncs szélesség jelölés 12 13 14 15 16 17 

d1 304 329,4 354,8 380,2 405,6 436,6 

 

A keréktárcsa vállának kerülete fekvő keréktárcsánál egy keréktárcsa mérőszalaggal DIN 7838 1.rész vagy 

DIN 7839 szerint vizsgálva.  

A kerületnél a megengedett eltérés + 1,2 – 0,9 mm lehet (a 4 ½ J x 17 keréktárcsánál ± 1,2 mm) ez azt jelenti, 

hogy a keréktárcsa mérőszalagnál a jelölések távolsága a1 = 1,2 mm és a2 = 0,9 mm (a 4 ½ J x 17 -nél a2 = 

1,2 mm). 

1.3. ábra: Keresztmetszeti ábra egy aszimmetrikus mélyágyazású keréktárcsáról DIN 7817 1. rész a hozzá 

tartozó mérettáblázattal. 

1.2.2. Kormányzási legördülési sugár és a féktárcsa átmérő  

A keréktárcsába beszerelhető féktárcsa átmérője döntő módon három tényezőtől függ: 

 a keréktárcsa átmérőtől, 

 a kormány legördülési sugártól, 

 a féknyereg konstrukciótól. 

A keréktárcsa metszete szabványosított DIN 7818. Általában a személygépkocsiknál az 

aszimmetrikus mélyágyas keréktárcsákat alkalmazzák. A beszerelés szempontjából mér-

tékadó az átmérő d1 és az f méret (1.3. ábra). Ha a gépkocsi kormánylegördülési sugara 

pozitív (lásd a „Grundlagen” (Alapfogalmak) [1] kötet) nem okoz gondot a féktárcsa elhe-

lyezése. Úgy lehet elhelyezni, hogy a féknyereg közvetlenül a mély ágy mellett legyen 

(1.4. ábra). A féktárcsa a nagyságára mértékadó a keréktárcsa d1 mérete. Ebből kell levonni 

a keréktárcsa és a féknyereg közötti távolságot, és a radiális helyigényét a féknyeregnek, 

hogy megkapjuk az alkalmazható féktárcsa átmérőt. 

 Negatív kormánylegördülési sugarú gépkocsinál a fent leírt elrendezés nem követ-

hető, mert helyet kell biztosítani az alsó lengőkar gömbcsuklójának G (1.4 a ábra). Ezért a 

féktárcsát a keréktárcsába jobban be kell tolni. Ezért a féknyereg a mélyágy alá kell kerül-

jön (lásd 1.5. ábra) így a mértékadó átmérő d1 -2f (1.5. ábra). Itt is figyelembe kell venni a 

keréktárcsa és a féknyereg közötti távolságot, valamint a féknyereg radiális helyigényét. 

Így határozható meg a féktárcsa átmérő. 

 Az optimalizált féknyereg konstrukciónál a nyereg osztássíkja nem a szokásos mó-

don a féktárcsa síkjában van kialakítva, hanem mellette. Híd alakú nyeregnek nevezik. A 

nyereg radiális irányú úgy csökkentették, hogy az nem ment a merevség rovására és a fék-

tárcsa átmérője nagyobb lehet. 

 Ha olyan féknyerget alkalmaznak, mely belülről fogja át a féknyerget, (mint példá-

ul az Audi V8 –nál) a féknyereg még kijjebb tolható. Ilyenkor a keréktárcsa mélyágya és a 

féktárcsa között csak az úgynevezett fékharang van, melynek kicsi a radiális helyigénye 

(1.6. és 1.6a ábrák). 
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1.4. ábra: Egy fix nyeregszerkezet sematikus ábrázolása a DIN 7817 szabvány szerint. 

Azért, hogy minél nagyobb lehessen a beépíthető féktárcsa átmérő db1 a féknyereg a mélyágy mellett van. Ez 

azzal a kényszerrel jár együtt, hogy nagyobb a távolság a féktárcsa és a keréktárcsa között as1. Ez meghatá-

rozza az alsó lengőkar helyzetét. 

 
 

1.4a ábra: Audi 80 hajtott első futóműve negatív kormánylegördülési sugárral rs = - 17 mm. 

Az alsó gömbcsukló G helyzetét a féktárcsa belső síkja határozza meg. Azért, hogy a megadott csapterpesztés 

és a negatív kormánylegördülési sugár is megvalósulhasson az as értéknek lehetőleg kicsinek kell lenni. 
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1.5. ábra: Egy fix nyereg sematikus ábrázolása egy keréktárcsában a DIN 7817 szabványnak megfelelően. 

Azért, hogy az as2 méret lehetőleg kicsi legyen a nyereg a mélyágy alá került. Ezzel lecsökkent a féktárcsa 

átmérő db2, de megvalósult a negatív kormánylegördülési sugár. (hasonlítsuk össze a mélyágy melletti válto-

zattal 1.4 ábra). 

 

1.5a ábra: Egy optimalizált fix féknyereg sematikus ábrázolása a DIN 7817 szabványnak megfelelő keréktár-

csában amikor az osztássíkot eltávolították a gépkocsi középsíkja felé. 

Annak ellenére, hogy sikerült megtartani a féktárcsa síkját (as3 megközelítőleg megegyezik as2 –vel). Az as3 

érték további csökkentése fix féknyereggel nem lehetséges. Ha erre mégis szükség van át kell térni az úszó-

nyerges konstrukcióra. 
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1.6. ábra: Az Audi V8 első kerékfék szerkezete, egy belülről átfogó féknyereggel. 

A féktárcsát egy rozsdamentes acélból készült harangra öntik (Teves gyári kép) 

 

1.6a ábra: A hagyományos úszónyerges fékszerkezet sematikus összehasonlítása egy a féktárcsát belülről 

átfogó féknyereggel. 

Egy adott keréktárcsa méretnél ez utóbbi féktárcsának a hatásos, közepes súrlódási átmérője 15%-kal lehet 

nagyobb, ha összehasonlítjuk a hagyományos változattal. Ezzel az előnnyel szemben meg kell említeni a 

hátrányát is, a bonyolult harang alakzat és annak nehezebb a gyártása (Teves gyári kép) 

A különböző nézőpontokat figyelembe véve az 1.7. ábra a keréktárcsa átmérő függvényé-

ben a különböző féktárcsa átmérőket foglalja össze. Kiegészítésként fel van tüntetve az a 

faktor is, mely megadja, hogy hány %-kal lehet nagyobb a féktárcsa a belső átfogású fék-

nyeregnél a hagyományos kivitelhez képest.  

Az ábrából megtudható, hogy 20%-kal lehet nagyobb a féktárcsa átmérő a belső át-

fogású nyeregnél a hagyományos nyeregkonstrukcióhoz képest. Ez azonban az optimalizált 

féknyereghez képest csupán 10%-ra zsugorodik. A kissé körülményes nyeregkonstrukció a 

belső átfogású nyereghez azonban megvalósult, de csak akkor kifizetődő, ha a nagy telje-

sítményű motorral szerelt modelleknél fontos az eredeti kerékméret és a kocsiszekrény 

megtartása. Műszakilag jobb lenne egy nagyobb méretű keréktárcsát alkalmazni.  
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Keréktárcsa méret megadása ”-ban 13 14 15 16 17  

Keréktárcsa belső Ø d1 329,4 354,8 380,2 405,6 436,6 

Mélyágy belső Ø d1 – 2f 293,8 319,2 344,6 370,6 401,0 

Féktárcsa külső átmérő Ø dB1 256 278 308 330 360 

Féktárcsa külső átmérő Ø dB2 225 245 270 295 320 

Féktárcsa külső átmérő Ø dB3 245 270 295 320 345 

Féktárcsa külső átmérő Ø dB4  300 325 350 380 

Viszonyszám dB4 / dB2  1,2 1,2 1,2 1,2 

Viszonyszám dB4 / dB3  1,1 1,1 1,1 1,1 

1.7. ábra: A kerékbe beszerelhető féktárcsa méretek a keréktárcsák függvényében, megadva a különböző 

jellegzetes beépítési változatokat, illetve a szarvkialakításokat: 

 db1 a lehetséges féktárcsa átmérő, amikor a féknyereg a mélyágy mellett van (1.4. ábra), 

 db2 az féktárcsa átmérő, amikor a féknyereg a mélyágy alatt van, 

 db3 a féktárcsa átmérő, optimalizált féknyeregnél a mélyágy alatt, 

 db4 a féktárcsa átmérő, amikor a féknyereg belő átfogású. 

Az 1.7a ábrán végezetül megadjuk, hogy milyen fékdob belső átmérő lehetséges. A relatí-

ve kicsi értékek abból adódnak, hogy a fékdob mindig a mélyágy alatt kell legyen. 

Keréktárcsa méret megadása ”-ban 13 14 15 16 17  

Fékdob átmérő Ø mm -ben 203 250 280 300 325 

1.7a ábra: A keréktárcsába beszerelhető fékdob belső átmérő a keréktárcsa méret függvényében. 

1.2.3. Kerékcsúszás, fogalom meghatározások  

A gumiabroncs karakterisztika a gépkocsi menetviselkedése és fékezés közbeni viselkedé-

se szempontjából fontos szerepet játszik. A dinamikus erők az abroncsok négy tenyérnyi 

nagyságú felfekvő felületén adódnak át az útfelületre, illetve annak reakcióerői a kerékre 

(lásd az [1] és az [5] köteteket). 

A gumiabroncsok tulajdonságait jelleggörbék ábrázolják. Ebből az derül ki, hogy a 

hossz-, illetve az oldalvezető erő megvalósulásához a kerék kerülete és az útfelület között 

sebességkülönbség szükséges. A gumiabroncs egy rugalmas képződmény, melynél a se-

bességkülönbség esetén részben rugalmas alakváltozás, részben pedig csúszási folyamat 

valósul meg. A tapasztalatok szerint nem maga a kerékcsúszás sebessége a meghatározó 

jellemző, hanem annak viszonya az abszolút sebességhez, amit relatív csúszásnak neve-

zünk (slip). Ennek magyarázatához egy csomó elmélet létezik, melynek részleteibe nem 

kívánunk belemenni. Elegendő a tények és azok következményeinek leírása.  

 A fékezési folyamatnál, különösen kanyarban, a fékezési stabilitás vizsgálatánál a 

hosszanti kerékcsúszás mellett oldal irányú csúszás is létrejön. Ahhoz, hogy a viselkedés 

pontosan leírhatók legyenek, szükség van egy pontosan definiált koordináta rendszer beve-

zetésére. Ezt a DIN 70000 határozza meg (1.8. és 3.20. ábrák).  

 x - tengelynek a kerék felfekvő felületének pillanatnyi mozgásirányát választjuk. 

Ezzel ellentétesen hat a fékerő. 

 Az y - tengely erre merőleges ebbe az irányba mutat az oldalvezető erő. 

 α –val jelöljük a kerék oldalkúszási szögét (1.8 a ábra). Ezt a kerék síkja és a fel-

fekvő felületének haladási iránya (x –irány) között bezárt szögként definiáljuk. (a 

régebbi publikációkban gyakran olyan koordináta rendszert alkalmaznak, mely a 

kerék felfekvő felületére vonatkozik. Az eredmények átszámíthatók. A menetdina-

mikai vizsgálatokhoz a mozgásra vonatkozó rendszer jobb). 
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1.8. ábra: Egy kerék fékezés közbeni relatív sebessége, kerékcsúszása és az α oldalkúszási szöge a kerék 

felfekvő felületének sebessége v –függvényében. A kerék kerületi sebessége vR, a kerékcsúszás λB. 

1.8a ábra: A hajtott kerék relatív sebessége a kerékcsúszás és az oldalkúszási szöge α. A vonatkozási alap a 

kerék kerületi sebessége vR és a kerékcsúszás λT. 

Fékezéskor különböző relatív sebességek és kerékcsúszások alakulnak ki. A kerék felfekvő 

felületének sebessége a kerék kerületi sebessége vR és az oldalkúszási szög α alapján adó-

dik a relatív sebesség Δvx,B az x irányban: 

 (1.10) 

A fékezési csúszás a gépkocsi mozgásának irányában 

 (1.11) 

Ha az abszolút fékezési kerékcsúszás λB az alábbiak szerint számítható: 

 (1.12) 

az oldal irányú sebesség: 

 (1.13) 

az oldal irányú kerékcsúszás: 

 (1.14) 

az eredő csúszás vektori összege a fékezési- és az oldalcsúszásnak: 

  

 (1.15) 

analóg módon a hajtáskor fellépő relatív csúszás: 

 (1.16) 
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Az érvényes vonatkozási sebességgel vR az abszolút csúszás hajtáskor: 

 (1.17) 

a kerék felfekvő felületének mozgásirányában: 

 (1.18) 

Az oldal irányú sebesség nem változik, így az oldal irányú csúszás a megváltozott vonat-

kozási sebességnél: 

 (1.19) 

Az eredő csúszás a hajtási csúszás és az oldal irányú csúszás vektori összege: 

 

1.9. ábra: Egy gumiabroncs µ - kerékcsúszás jelleggörbéje. 

A tapadási tényező µx,B az abszolút csúszás λB függvényében egyenesen gördülő keréknél, vagyis oldalerő 

mentes fékezéskor. Az 1-es pont jelöli az optimális csúszást, a 2-es pont pedig a blokkolást (lásd 3.2. és 3.13. 

ábrákat). 

 

 (1.20) 

A gumiabroncs által átvihető erő a kerékcsúszás függvénye. A tulajdonságait a görbe mu-

tatja (pl.: 1.9. ábra). 

1.2.4. Tapadási tényező, fogalom magyarázat  

A gumiabroncs tulajdonságának leírásánál segítségünkre van, hogy a fékező, hajtó, és ol-

dalerők elsődlegesen a Coulomb féle törvényt követik.  

 FN – a kerék felfekvési felületére ható függőleges irányú erő (megfelel a kerékter-

helésnek), 

 Fx,t – a kerékre jutó vonóerő (F٭-al is szokták jelölni), 

 Fx,b – a kerékre jutó fékerő (Fb -vel is szokták jelölni), 

 Fy,b – a kerékre vonatkozó oldalerő (oldalvezető erőnek Fs –is szokták nevezni). 
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Az alábbiakban a fékezésre vonatkozó következő tényezőket állapítjuk meg:  

 µx,B = Fx,b / FN tapadási tényező a kerék felfekvő felület mozgásirányával ellentétes, 

 µy,B = Fy,b / FN oldal irányú tapadási tényező merőleges a kerék felfekvő felület 

mozgásirányára, 

 µx,B max - a legnagyobb tapadási tényező, a kerék felfekvő felület mozgásirányával 

ellentétesen, 

 µG,B - csúszási tényező, 

 µx,B,tat – ténylegesen kihasznált tapadási tényező a kerék felfekvő felület mozgás-

irányával ellentétesen. 

Analóg módon a hajtáskor: 

 µx,T - tapadási tényező a kerék felfekvő felületén mozgás irányban, 

 µy,T – oldal irányú tapadási tényező merőleges a kerék felfekvő felületén mozgás-

irányára, 

 µx,T,max – a legnagyobb tapadási tényező a kerék felfekvő felületén mozgás irány-

ban, 

 µG,T - csúszási tényező. 

A különböző DIN szabványokban meghatározott fogalmak tapadási tényező µH és a csú-

szási tényező µG a továbbiakban nem magyarázzuk.  

1.2.5. µ - tapadási tényező jelleggörbe  

Az 1.9., 3.2. és a 3.13. ábrákon a fékezési jelleggörbék látszanak, amikor nem hat oldal 

irányú erő. A kerék viselkedését két bejelölt pont jellemzi: 

 a legnagyobb tapadási tényező µx,B max, a hozzá tartozó optimális kerékcsúszással 

λB,om (1. pont), 

 a csúszási tényező µG,B amikor a kerék blokkol (2. pont). 

A jelleggörbe alakját befolyásolják a gumiabroncs konstrukciója, (az abroncs felépítése: 

karkasz, párna réteg), a futófelület profilja, az alkalmazott gumikeverék és az útfelület. A 

kis kerékcsúszást jellemzi a deformáció okozta csúszás ami a gumiabroncs rugalmasságá-

ból következik. Növekvő kerékcsúszásoknál már egyre nagyobb szerepet játszik a csúszó 

súrlódás. Mindkét jelenség folyamosan átcsúszik egymásba.  

Fontos jellemző a tapadási tényező diagram kezdeti szakaszának meredeksége. A 

gumiabroncs konstrukciója a következő módon jellemezhető: 

 és  között. (1.21) 

Ez azt jelenti tehát, hogy amikor a kerékcsúszás λB = 0,01 (vagyis 1% a csúszás) a tapadási 

tényező 0,2 és 0,3 közötti. Az érdekessége az, hogy egy adott abroncsnál az első szakasz 

meredeksége csaknem független az útfelülettől. Itt a deformációs csúszás a jellemző. Síkos 

útfelületen a csúszási súrlódás alakul ki. A µ - kerékcsúszás görbe elfordul. A tapadási 

folyamat a λx,B = 0 és λx,B = λB,om  (1.pont) között stabil. Ezért csak itt valósulhat meg egy 

szabályozott fékezési folyamat. A λB,om  (1.pont) utáni szakasz instabil. Ez azt jelenti, hogy 

ha a kerék az optimális csúszást átlépi, azonnal belefut a blokkolási állapotba. További 

részletek és számítási példa található a 3.4. és a 3.7. alfejezetekben. 

 



28  GÉPJÁRMŰ-FUTÓMŰVEK II. 

www.tankonyvtar.hu   Manfred Burckhardt, BME 

1.2.6. Speciális oldalfutási merevség 

A gyakorlati menetviszonyok között a fékerőn kívül oldalvezető erő is ébred a gumiab-

roncsoknál. Emiatt oldal irányú csúszás λy,B jön létre, amely arányos a sinα-val (1.14 

egyenlet). Oldalkúszási szög nélkül nem alakul ki oldalvezető erő. 

Az 1.20 egyenlet leírja az összefüggést az oldal irányú tapadási µy,B és az oldalkúszá-

si szög az α között szabadon gördülő keréknél. Növekvő oldalkúszási szögnél az oldal irá-

nyú tapadási tényező növekszik, eléri maximumát, majd csökken. A csökkenés kezdetétől 

(vagyis amint a dµy / dα = 0) a rendszer instabil. A dµy / dα = 0 pont egy specifikus oldal-

kúszás, illetve oldalkúszási merevségnek is nevezhető (lásd a [9] kötetben). Ezzel a gumi-

abroncs oldal irányú tapadási tényezőjét meghatároztuk, mely főként az abroncs konstruk-

ciójától függ.  

 

1.10. ábra: Az oldal irányú tapadási tényező µy,B merőleges a gumiabroncs felfekvő felületének haladási 

irányára az oldalkúszási szög α függvényében szabadon gördülő keréknél. 

Nagyságrendben: 

-től -ig fokban, illetve -től -ig radiánban (1.22) 

0,4 fokonként azt jelenti, hogy például 1˚-oldalkúszási szögnél az oldalvezető erő tényező-

je 0,4 ennek az abroncsnak nagyon merev az oldalgumija. 

Az abszolút kerékcsúszás λB függvényében ábrázolja az oldalerő tapadási tényezőjét 

µy,B az 1.11. ábra, ahol a paraméter az oldalkúszási szög α. Növekvő abszolút kerékcsú-

szásnál csökken az oldalerő tapadási tényezője. λB = 0,2 kerékcsúszásnál és α = 2˚ oldalkú-

szási szögnél a szabadon gördülő keréknél lecsökken 0,62-ről kb. 0,14-re. 

Az 1.12 ábra a fékezés irányú tapadási tényezőt µx,B ábrázolja az abszolút kerékcsú-

szás λB függvényében amelyet az oldalkúszási szög befolyásol. Növekvő oldalkúszási 

szögnél csökken a legnagyobb tapadási tényező µx,B max értéke. Ezzel egyidejűleg elmozdul 

az optimális kerékcsúszás λB,om helye, például 20˚oldalkúszási szögnél ez 0,55-nél van. 

Ezen kívül a tapadási tényező µx,B λB = 0 kerékcsúszásnál kb. 0,2-re növekszik. Fékezés 

közben az oldalerő érezhetőbbé válik. Az alsó szögtartományban érdekes az eltolódás, Pél-

dául α = 4˚-nál a csúszási maximum 0,18-ról 0,25-re változik egyenes meneti fékezéskor. 
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Az 1.13. ábra az oldal irányú tapadási tényező µy,B változását mutatja az oldalkúszási 

szög, az α függvényében a paraméter pedig az abszolút kerékcsúszás λB. Ha ez növekszik, 

csökken az oldal irányú tapadási tényező, különösen a specifikus oldalmerevségnél csök-

ken jelentősen. Ennek nagy a jelentősége a gépkocsi kormányozhatóságra fékezés közben.   

 

1.11. ábra: Az oldalvezető erő tényezője µy,B merőleges a kerék felfekvő felületének haladási irányára az 

abszolút kerékcsúszás λB függvényében. Paraméter az oldalkúszási szög, az α. 

 

1.12. ábra: µ - kerékcsúszás jelleggörbe, paraméter az oldalkúszási szög, az α. A kerék felfekvő felületének 

menet irányú tapadási tényezője µy,B az abszolút kerékcsúszás λB függvényében. 



30  GÉPJÁRMŰ-FUTÓMŰVEK II. 

www.tankonyvtar.hu   Manfred Burckhardt, BME 

 

1.13. ábra: Az oldalvezető erő tényezője µy,B merőleges a kerék felfekvő felületének haladási irányára az 

oldalkúszási szög α függvényében az abszolút kerékcsúszás λB pedig paraméter. 

 

1.14. ábra: Az oldalvezető erő tényezője µy,B merőleges a kerék felfekvő felületének haladási irányára µx,B a 

fékezés irányú tapadási tényező függvényében az abszolút kerékcsúszás λB és az oldalkúszási szög α a para-

méter. 

Az 1.14 ábra az előbbi ábrákon lévő gumiabroncs tapadási tényező jelleggörbéje. A hal-

adás irányú tapadási tényező µx,B függvényében az oldal irányú tapadási tényező µy,B. A 

paraméter az oldalkúszási szög α és az abszolút kerékcsúszás λB . A burkoló görbe az úgy-

nevezett Kamm féle kör [5]. Az ábrán a fékezés közben a kerék viselkedése oldalerő és 

oldalkúszási szög esetén is jól felismerhető. További részletekre kiterjedő adatok, és külö-

nösen elméleti részek és mérési eredmények találhatók a Kerékcsúszás szabályozó rend-

szerek (Radschlupf-Regelsysteme) kötetben találhatók [7]. 
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1.2.7. Gumiabroncsok és általános forgalomba helyezési engedély  

A gumiabroncs mérete és kivitele, tehát a gumiabroncs jelleggörbék a gyakorlatban jelen-

tős szerepet játszanak a menetviselkedésre és ezzel a gépkocsi viselkedésére. Egy bizonyos 

gépkocsihoz a gumiabroncs kiválasztása a gyártó feladata. Ehhez számos széleskörű me-

netkísérletet hajtanak végre a különböző gumiabroncs típusokkal. Ez az adott gépkocsi 

ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) általános üzembe helyezési engedély megszerzésének 

részét képezi. Az abroncs átszerelése egy nem engedélyezett típusra, az ABE elvesztését 

eredményezi. 

Ellentétben ezzel a világos és egyértelmű szabályozással, a KBA (Kraftfahrbundes-

amt) a Gépjármű-közlekedési szövetségi hivatal a gumiabroncs gyártójának megbízásából 

a TÜV (Technischser Überwachungsverei) felelősségére úgynevezett egyedi BE szerezhe-

tő meg. Az engedély meghatározott üzemi igénybevételekre érvényes. Az engedély megfe-

lel az StVZO 22 paragrafusának. A BE érvényességének az a feltétele, hogy egy önálló 

egységre vonatkozik. 

Ha a tulajdonos az autóját ilyen módon engedélyezett gumiabronccsal látja el, akkor 

az egyedi ABE engedélyt megkapja az illetékes TÜV -től a gépkocsijára, akkor is, ha azt a 

gépkocsi gyártója nem engedélyezte. Ez az eljárási mód nagy kockázattal jár. A jármű 

gyártójának joga van arra, hogy kinyilvánítsa a véleményét, hogy az abroncs és a keréktár-

csa nem szemlélhető önálló műszaki egységként, mert a gépkocsi menettulajdonságát egy-

értelműen meghatározza. 

A kormánylegördülési sugár megváltozása például egy extrém széles gumiabronccsal 

és megváltozott besajtolási méretű keréktárcsával nagyobb lesz, vagy éppen már nem ne-

gatív (1.4a ábra) a gépkocsi uralhatóságát egy vészfékezésnél hátrányosan érinti. Akár any-

nyira is, hogy a baleset emiatt nem lesz elkerülhető. Ezért a jogi okok miatt, a tulajdonos-

nak figyelembe kell venni közlekedésbiztonsági okokból a jármű gyártójának engedélyét. 

Kétségtelenül a TÜV nem tudhatja, hogy a gyártó bizonyos abroncsméretet vagy bizonyos 

gyártó termékének engedélyét miért tagadja meg. Például lehetnek olyan abroncsok, me-

lyek felfekvő felülete extrém tapadási tényezővel rendelkezik, mely veszélyes módon ront-

ja a gépkocsi stabilitását vészfékezés esetén. 

1.3. Fékezési folyamat  

1.3.1. Fogalom magyarázat 

A gyakorlatban a gépkocsi használhatóságát egyértelműen a fékezés uralhatósága határoz-

za meg. A közlekedésbiztonság csak akkor megfelelő, ha valamennyi úton haladó gépkocsi 

fékezése optimális. 

Döntő az a megállapítás, hogy a gépkocsit olyanra kell konstruálni, hogy pánikszerű 

fékezéskor se alakuljon ki uralhatatlan reakció és a gépkocsi ilyenkor is úgy viselkedjen, 

mint ahogy azt a gépkocsivezető a tapasztalatai alapján elvárja. Csak akkor mondható a 

gépkocsi biztonságosnak. 

Kis lassulásoknál (av < 3 m/s
2
) száraz úton, mint ahogy a forgalomban is leggyakrab-

ban előfordul, a gyakorlatban az autók nem viselkednek kritikus módon. Más a helyzet 

nagy lassulásoknál, amikor hirtelen fékeznek száraz úton, vagy amikor a gépkocsi uralha-

tatlanná válik csúszós úton történő fékezéskor (lásd 2.12. ábra). Ilyenkor nagyon fontos, 

hogy a konstruktőr a gépkocsi kivitelénél a vészfékezési folyamatot [16] is figyelembe 
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vegye. A biztonságos és a nem biztonságos gépkocsik abban különböznek egymástól, hogy 

a különleges helyzeteket hogyan vették figyelembe. 

Szerencsére a forgalomban vészfékezés csak ritkán fordul elő. Egy rosszul konstruált 

gépkocsinál ilyen esetekben azonban a baleset bekövetkezésének valószínűsége sokkal 

nagyobb, mint egy jó konstrukciónál. A relatíve kevés esetszámnál is a közúti közlekedés-

ben jelentős különbségek vannak a baleseti gyakoriság vonatkozásában. 

1.3.2. A fékezés folyamata 

A fékezés folyamata akkor kezdődik, amikor a gépkocsivezető felismeri az objektumot, 

ami miatt fékezni kell. Ettől a pillanattól kezdve kezdik számolni a reakcióidőt. Ezután 

következik a késedelmi-, a felfektetési-, és a küszöbidő. Ezeket az időket a 1.3.3. alfejezet 

tárgyalja lásd még [18] és [15]. 

A küszöbidő kezdetéig a gépkocsi gyakorlatilag fékezetlenül gördül. A késedelmi idő 

és a reakció idő közben a fékezést a motorfékkel és a légellenállással történik. Elhanyagol-

ható, mert a reakcióidő közben a vezető először leveszi a lábát a gázpedálról, a késedelmi 

idő tu és a felfektetési idő tA rövidebb, mint a reakció alapidő, azonkívül a motorfék és a 

légellenállás részesedése a fékezési folyamatból lényegesen kisebb, mint a teljes fékezés.  

A v0 kezdősebességről a gördülési út a küszöbidő kezdetéig a következő összefüg-

géssel határozható meg: 

 (1.23) 

 

1.15. ábra: Fékezési folyamatnál a fékpedál út és a fékező nyomás az idő függvényében. 
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1.16. ábra: Közelítő jelleggörbe a fékrendszerben a nyomás kialakulásáról. A tp,max idő a szinuszos nyomás 

felfutás feltételezéséből és a gépkocsivezető által létrehozott fékezőnyomásból adódik. 

A küszöbidő alatt a gépkocsi ss utat teszi meg. Ebben a tartományban a hidraulikanyomás 

felfutásának nagy a jelentősége. Az 1.15. ábra mutatja a fékezési folyamat lefutását mutat-

ja. A görbe futása jól megközelíthető a következő összefüggéssel: 

 (1.24) 

A tp,max definícióját az 1.16. ábra mutatja. A zV,s tartozik a phyd,max -hoz amely az elméleti-

leg elérhető lefékezettséghez tartozik. 

 (1.25) 

A küszöbidő elteltével a sebesség: 

 (1.26) 

Az eközben megtett út: 

 (1.27) 

A gyakorlatban a kerekek előbb blokkolnak mint amikor a maximális nyomás kialakul, 

ahogy azt az 1.6. ábra mutatja. 

Ha feltételezzük, hogy ts/tp,max ≈ 0,6 és ennél a lefékezettségnél blokkolnak a kerekek zbl,g 

ebből adódik: 

 (1.28) 

Ebből következik: 

 (1.29) 

továbbá: 

 (1.30) 
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Ezzel a teljes fékezéssel a megtett út sv a megállásig 1.3.4. és az 1.3.5. alfejezetekben rész-

letesebben kifejtve. Száraz útfelületen, ha a lefékezettséget állandónak feltételezzük, a kö-

vetkező adódik:  

 (1.31) 

A megállási út az összege a gördülési útnak, a küszöbidő alatt megtett útnak és a teljes 

fékezés közben megtett útnak. 

 (1.32) 

1.3.3. Számítási példa 

Egy gépkocsi v0 = 72 km/h = 20 m/s sebességgel halad. A felszerelt gumiabronccsal az 

útfelületen blokkolóra fékezik a kerekeket zbl,g = 0,7. 

–  A reakció alapidő 0,45 s 

–  a késedelmi idő 0,19 s 

–  a felfektetési, illetve megszólalási idő 0,05 s 

–  a küszöbidő 0,17 s 

Ezzel a gördülési út (1.23 egyenlet): 

 

A küszöbidő közben megtett út (1.27 egyenlet): 

 

A küszöbidő eltelte után a sebesség (1.29 egyenlet): 

 

A megállásig a teljes fékezéssel (1.31 egyenlet): 

 

A megállási utak az egyes útszakaszok összege (1.32 egyenlet): 

 

Érdekes a százalékos megoszlás: 

 

Összehasonlítva az értékeket világossá válik, mennyire fontos a számításnál és megállási út 

meghatározásánál a reakcióidő pontos ismerete. Ennek szenteljük a következő fejezetet. 

1.3.4. Reakcióidő  

A forgalomban a kormányzási, fékezési és gyorsítási folyamatok optikai észlelések alapján 

történnek. A vizuális érzékelés folyamata három részre osztható (lásd a [16]-ot is). 

 Az objektum láthatóságával kezdődik a folyamat, melynél sok esetben pszichológi-

ai tényezőket veszünk figyelembe az objektív reakcióknál.  

 Az objektumok észlelése általánosságban a periférikus látással történik, csak ritkán 

fordul az elő, hogy a vezető látóterének középpontjába kerül. Ezt nevezik foveális 

észlelésnek (a foveális látás, az a mező, ahol a legélesebb a látás). Foveálisan nézi 
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az ember a számára fontos tárgyakat. A parafoveális az idegrendszeri központban 

van, kívül a foveán. Perifériális látásnak is szokták nevezni, amit az idegrendszer 

szélével érzékelünk. 

 Az objektum felismerése, rendszerint ugyanazt jelenti mint amikor elkezdődik an-

nak rögzítése. 

Alapvető fontossága van annak a ténynek, hogy az extrafoveális észlelés sohasem tudatos 

jelenség, vagyis nem vált ki tudatos reakciókat. Objektumok, amelyek a perifériális látó-

mezőben tűnnek fel, hogy az adott szituációt befolyásolják, egy pillantás odairányítást vál-

tanak ki és így a látótér középső foveális részébe fog kerülni. A szituáció felismerése, és 

egy tudatos reakció kezdete csak az objektum rögzítése után lehetséges. Innen számítható a 

reakció idő. 

Az objektum rögzítésének kezdete után elkezdődik egy viselkedési minta, amely 

minden egyénnél hasonló, és annak időigénye egyértelműen a matematikai statisztika 

módszerével leírható. Ezt a viselkedési mintát külső tényezők nem befolyásolják. Az elté-

rések az általános szóródási mezővel jellemezhetők. Az időeltérés jelentéktelen abból a 

szempontból, hogy a folyamat nappal, vagy éjjel száraz, vagy nedves útfelületen történik. 

A reakció alapidő vonatkozásában a szituációtól független értékről beszélhetünk. 

Az adott ismeretekből fakadóan adódik egy séma, melyet a reakcióidő alapértékeinek 

határait megállapító bizottság is felhasznál. Az 1.17. ábrán látható, ahol egy vészfékezés 

időbeli lefolyása az egyes fázisokra felbontva látható, melyeknél egyértelműen meghatáro-

zott időpontokat vesznek figyelembe. Ezeket kísérletek, vagy valóságos balesetek alapján 

egymástól elválasztva határozták meg. Ezután egy objektum (például egy akadály van az 

úton) sokkal azelőtt, hogy arra reagálni kellene. Ez csak akkor válik fontossá, amikor egy 

gépkocsi közeledik. A vezetőjétől ez a szituáció megkövetel egy bizonyos viselkedést.  

Az akadály közelítése egy reakciót vált ki. Az ebből következő objektív reakcióigény 

fizikailag nem definiálható, hanem egy meghatározott érték. Ez akkor adható meg, ha a 

vezetőtől egy határozott cselekvést követel az adott szituáció. Ez az elvárás s közlekedési 

előírásoknak megfelelő, illetve amikor bekövetkezne egy baleset, a bíróság ennek megfele-

lően döntene. Ennek megfelelően állapították meg az időpontjait az objektív reakcióelvárá-

soknak. Ami a vezetőtől elvárható egy ilyen forgalmi szituáció esetén. A bírónak az a köte-

lessége, hogy az elé tárt iratokból megállapítsa a perifériális észlelés időpontjának kezde-

tét. 

A szabály szerint a vezető az objektumot nem a látómező közepével (foveál) észleli. 

Nagy jelentősége van annak, hogy az feltétlenül a perifériális látómezőben van. Ez a reak-

cióidő szempontjából kedvezőtlen eset, mert a szemét rá kell irányítani, amit feltétlenül 

figyelembe kell venni. 

A reakció lefutása szempontjából a másik fontos időpillanat az objektum rögzítése. 

Ebben a pillanatban kezdődik a tudatos reakció. A perifériális észlelés kezdete és az objek-

tum rögzítésének kezdete az úgynevezett rápillantási idő. 

A reakció folyamatában a harmadik fontos időpont az izmok reakciója. Ez mérhető 

és a gázpedálról a láb levételével kezdődik. Tehát a láb első céltudatos mozgása. A reakció 

alapideje az objektum rögzítésének pillanata és az izom reakciójának kezdete közötti idő. 

Ez azonos azzal az idővel, ami az információ psziho-fizikai feldolgozásához szükséges. 
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1.17. ábra: Vészfékezés időbeli folyamata. Feltüntetve a bizottság által kidolgozott reakcióidők határértékeit. 

Ezt a sémát a 20. németországi közlekedésbírósági napon mutatták be Goslarban. 

A reakció folyamatát a fékpedál megérintésének pillanata zárja. Ez az időpont méréstech-

nikailag egyértelműen megállapítható. Az izom reakció kezdete és a fékpedál megérintése 

közötti a késedelmi idő. 

A másik fix pont a fékhatás kezdete, mely szintén mérhető. A fékbetétek felfeküdtek 

és elkezdődik a nyomás felépülése. A fékpedál megérintésének pillanata és a fékhatás ki-

alakulása közötti az úgynevezett megszólalási idő. 

A reakció folyamat utolsó fázisa a blokkolás kezdete vagyis a csúszási nyom kezde-

te. A blokkolási folyamat méréstechnikailag egyértelműen meghatározható. Ugyanez érvé-

nyes az ABS-el ellátott gépkocsira. A fékhatás kezdete és a blokkolás kezdete között vagy 

a szabályozott fékezés kezdete között van a küszöbidő. Ez nem azonos az eddig használa-

tos fogalommal, vagyis amikor a küszöbidő elteltével a maximális kivezérelt fékező nyo-

más egy meghatározott százalékát (leggyakrabban 90 %, vagy 95 %-ot) elérte. A tapaszta-

lat ennek ellenére azt mutatja, hogy az előbb említett két idő intervallum rendszerint csak 

kicsit tér el egymástól. 

A vészfékezési folyamat a gépkocsi megállásával ér véget. A blokkolás, vagy a sza-

bályozott fékezés kezdete és a megállás között eltelt időt a teljes fékezés idejének nevezik. 

Ez elsődlegesen a gépkocsi dinamikai viselkedésétől függ és a vezető által, amennyiben 

nem csökkenti a fékező nyomást, gyakorlatilag nem befolyásolható. Ez az időtartam a tu-

lajdonképpeni reakció folyamatot nem befolyásolja. Ezzel leírtuk a jellemző időpontokat. 

A következőkben az egyes időtartamokat határozzuk meg, illetve elemezzük. 

Az időtartamokra fix értékeket nem lehet megadni, mert azok a valószínűségi érté-

keknél kisebbek. Ezért leggyakrabban a Weibull eloszlást, mint matematikailag legjobban 

leírhatót, használják. Az 1.18 ábra az erre alapozott az egyes időtartamokra vonatkozó va-

lószínűségi egyeneseket tünteti fel. A reakció közbeni bekövetkezésük sorrendjében ma-

gyarázzuk. 

Mivel a tudatos tárgyalása csak a foveális észlelés esetében lehetséges, a figyelem rá-

irányítása szükséges, hogy az objektum a foveális mezőbe kerüljön. Végül is a látószög 1˚. 

A vezető eredeti nézési irányához képest a veszélyforrás miatt több mint 0,5˚-kal eltolódik. 
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A figyelem ráirányítása a reakció időt megnöveli. A következőkből tevődik össze: Minden 

a perifériában felmerülő észlelés, akkor is, ha messze a küszöbérték felett van, egy átmene-

ti időt váltanak ki (a szakzsargon látencia időnek is szokta nevezni). Ennek értéke nagyság-

rendben 200 ms ez a szem beállítási mozgásához szükséges (saccad-nak is szokták nevez-

ni). A saccad időtartama attól függ, hogy az objektum a perifériának mennyire a szélén 

van. 50 ms-al, mint középértékkel számolhatunk.  

A szem mozgása közben a szem külső részében, illetve a idegekben a kép részlege-

sen elnyomódik. Ez az úgynevezett saccad supperession kereken 50 ms-al vehető figye-

lembe a szemmozgás után. Csak ennek eltelte után lesz eredeti élességű a látás.  

 

1.18. ábra: A reakcióidők összefoglalása, amelyek részletezése a baleseti rekonstrukcióknál fontos. „Weibull-

Netz” 

Ha a szakirodalomban megnevezett számértékeket és a matematikai leírást összevetjük, ez 

illeszkedik a Weibull eloszláshoz. Az 1.18. ábrán látható eloszlások a meghatározó ada-

tokkal: 

   

   

a T a Weibull eloszlás karakterisztikus meghatározó értéke és egyúttal a valószínűségi ér-

ték, B a Weibull egyenes meredeksége, tz,2% azt jelenti, hogy az idő 2 %-a elérte ezt az ér-

téket. A tz,98% azt jelenti, hogy 98%-a érintett, 2% pedig a fölötti. 

Az a feltétel, hogy a szem mozgás 0,5˚ és 5˚ közötti, így lehetséges, hogy a szem az 

érintett objektumot nem az első pillanatban fogja be, hanem kicsit túlmozdul azon. 
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Az a feltétel, hogy a szem mozgás 0,5˚ és 5˚ közötti, így lehetséges hogy a szem az 

érintett objektumot nem az első pillanatban fogja be, hanem kicsit túlmozdul azon. Ebben 

az esetben egy korrigáló szemmozgás szükséges, melyet „korrekciós szakkad”-nak nevez-

nek. Ez a „korrekciós szakkad” az esetek kb. 30 %-ában az 5˚-os szem-mozgást túllépi. Az 

ehhez szükséges időtartam az 1.18. ábrán látható. 

A felosztás „b” karakterisztikus értékei: 

   

   

Amennyiben a feltételek teljesülnek a rápillantási időhöz hozzáadódnak.  

A reakció alapideje az objektum fixálásával kezdődik, amikor a veszélyforrás a 

foveális mezőben fixálódik. Az ezzel kapcsolatos információ a vezető agyában feldolgo-

zásra kerül. Magába foglalja az észlelési-, felismerési-, és a döntési időt és a feldolgozási 

időt, ami az agyban lezajlódó folyamat alapján elindítja a határozott láb mozgást.   

 Az előbb felsorolt észlelési-, felismerési-, és a döntési időt méréstechnikailag nem 

tudjuk egymástól szétválasztani. Az adott szakaszra a méréstechnikailag megvalósítható 

„reakció alapidőt”, vagy más néven az „információ feldolgozási időt” vezetjük be. Ezt az 

1.18. ábrán az „e”-jelű egyenes ábrázolja. Az erre vonatkozó jellegzetes adatok:  

   

   

Az ezt követi a cselekvési idő, amely az izmok reakciójának kezdetétől (gázpedálról a láb 

elvétele) és a fékpedál megérintése között eltelt időként határozható meg. Ennek pontos 

mérése lehetséges. A fékezési folyamatról készített oszcillogramból kinyerhetők a pontos 

adatok. A cselekvési időt a pedálok elrendezése alapvetően befolyásolja, különösen a gáz-

pedál és a fékpedál egymáshoz viszonyított helyzete. Ez akkor lehet rövid, ha a lábat nem 

kell megemelni a gázpedálról a fékpedálra történő áthelyezés közben. 

A tapasztalt gépjármű konstruktőrök erre a szempontra különösen odafigyelnek. A 

kedvezőtlen és a kedvező kialakítás közötti idő különbség elérheti a 100 ms értéket. A 

normál esetre vonatkozó értéket az 1.18. ábrán a „d” egyenes jelöli. Az erre vonatkozó 

jellegzetes adatok: 

   

   

A „megszólalási” vagy felfektetési idő a fékpedál megérintésének kezdete és a fékhatás 

kialakulásának kezdete között eltelt időként határozható meg. Ez a fékrendszerben lévő 

hézagok, (mint például a fékbetét – féktárcsa illesztési hézag) legyőzésére fordítódik. Eb-

ben a vonatkozásban általánosságban a fixnyerges fékszerkezet kedvezőbb, mint az úszó-

nyerges. 

A fékhatás kezdete gyakorlatilag a fékfolyadék nyomásának növekedésével esik 

egybe. A megszólalási idő közvetlenül a fékrendszer állapotával van összefüggésben, kü-

lönösen a légtelenítéssel, a fékbetétek és a féktárcsa tisztaságával, illetve a fékdob felületé-

vel. A vezető a legtöbb esetben gyorsan hozzászokik a gépkocsija fékpedáljának felfekteté-

si útjához. 

Széleskörű vizsgálatok alapján megállapítható, hogy egy gyakorlott vezető által elér-

hető fékpedál működtetési sebesség kb. 1 m/s körüli. A felfektetési út 1 mm-rel történő 

meghosszabbodása a megszólalási időt kb. 1 ms-mal növeli. Normál vezetőknél az utóbb 

említett érték kétszeresével kell számolni. A hibátlan fékrendszer megszólalási idejének 

Weibull eloszlása az 1.18. ábrán a-val van jelölve és a következő módon jellemezhető:  
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A küszöbidő vonatkozásában a definíció szerint a fékhatás kezdete és a fékezési nyom hú-

zásának kezdete között eltelt idő, melyre vonatkozóan lásd az 1.3.2. alfejezet és az 1.15. és 

1.16. ábrákat. A ténylegesen elérhető küszöbidő a fékrendszer kivitelétől függ. Különösen 

az erősítési tényező megválasztása játszik fontos szerepet. A vészfékezési esetre vonatkozó 

eloszlás az 1.18. ábrán látható, ahol c-vel jelöltük. 

A következő adatokkal jellemezhető: 

   

   

A fentiekben megadottakkal határozhatók meg az egyes idők. Egy fékezési folyamat meg-

ítélésénél az egyes idők összege fontos, melyek az előbbi esetben egyszerű összeadással 

határozható meg. Ilyenkor természetesen a hibák is összeadódnak. Ezeket a következőkben 

határozzuk meg és magyarázzuk. 

Reakció alapidő plusz késedelmi idő a gépjárművek viselkedésénél és az üzemelteté-

se során döntő jelentősége van. Ebből adódik az időeltérés az elöl haladó gépkocsi fékbe-

rendezés működtetése és az azt követő gépkocsi fékpedáljának lenyomása között. A jel-

lemző adatok és az eloszlás: 

   

   

Az így meghatározott idők megadják a követési idő határát, illetve az időbeli követést osz-

lopmenetben, autópályán. 

A veszteség alapidő az objektum rögzítése és a küszöbidő vége közötti időként adha-

tó meg, ami egyúttal a blokkolás, vagy a kerékcsúszási nyom húzásának kezdete. Ez az idő 

az, ami mint fékezési reakció optimális körülmények között elérhető. Azt feltételezzük, 

hogy annak legkisebb értékét nem lépik túl és mint elkerülhetőségi kritériumot használha-

tunk. Az ennek az eloszlása az 1.8. ábrán g-vel van jelölve. A következő adatokkal jelle-

mezhető:  

   

   

Azok az idők, melyek a baleset rekonstrukció szempontjából fontosak, az 1.19. ábra foglal-

ja össze. Ennek segítségével a speciális estekben várható legnagyobb és legkisebb értékek 

meghatározhatók. A szakértőknek és a közlekedési bíróknak a fékezési folyamat egyértel-

mű megítéléséhez adjuk meg. 
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 T B 1/B t2% t98% 

Megszólalási idők  0,05 7,30 0,137 0,03 0,06 

Korrekciós saccad idők  0,13 9,18 0,109 0,09 0,15 

Küszöbidő  0,17 20,10 0,050 0,14 0,18 

Késedelmi idő  0,19 16,51 0.061 0,15 0,21 

Reakció alapidő  0,45 5,28 0,189 0,22 0,58 

Pillantás ráirányítási idő  0,48 9,62 0,104 0,32 0,55 

Reakció alapidő + Késedelmi idő  0,64 6,94 0,144 0,36 0,78 

Veszteség alapidő  0,86 9,93 0,101 0,58 0,99 

Pillantás ráirányítási idő  

+ Reakció alapidő  

+ Késedelmi idő  

1,12 7,93 0,126 0,68 1,33 

Pillantás ráirányítási idő  

+ Késedelmi idő 

1,34 14,16 0,071 1,02 1,48 

Pillantás ráirányítási idő  

+ Korrekciós saccad  

+ Veszteség alapidő 

1,47 13,89 0,072 1,11 1,62 

1.19. ábra: A fékezési folyamat rekonstruálásához használható idő és más egyéb adatok.  

T – a Weibull eloszlás karakterisztikus jellemzője  

B – a Weibull egyenes meredeksége  

t2% - alsó határérték, az összes eset 2% -a ez alatt van  

t98% - felső határérték, az esetek 98% -a ez alatt van  

A korrekciós saccad a szem beállását veszi figyelembe, melynek értéke 0,13 s körüli „szemmozgás korrekció”-nak is 

nevezik.  

1.3.5. Sebesség és fékút 

A végleges fékezőnyomás beállításával kezdődik az úgynevezett teljes fékezés útja sV, 

mely a megállásig tart. Az elérhető lassulást a nehézségi gyorsulással osztva a DIN 74250 

szerint lefékezettségnek „z” nevezzük. A sebesség az időre „t” vonatkoztatva a Mechanika 

[15] szabályai szerint számítható. 

 (1.33) 

Ennél általánosságban azt feltételezzük, hogy a lefékezettség z az idő függvénye. A gya-

korlatban a legtöbb estben azt feltételezzük, hogy legalább is száraz útfelületen, a leféke-

zettség állandó értékű. A megadott határok között az integrálás után az összefüggés: 

 (1.34) 

A t az időt jelenti, amely a vizsgált fékezés kezdetén éppen 0. Ezzel a teljes fékezés ideje a 

megállásig (vt = 0) 

 (1.35) 

Ismert a következő összefüggés: 

 (1.36) 

Ebből következik integrálással: 

 (1.37) 

Együtt az 1.33 egyenlettel adódik az általánosan érvényes formula: 

 (1.38) 
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Különleges esetben z = állandó esetén egyszerűsödik az egyenlet behelyettesítve a meg-

adott határokat: 

 (1.39) 

Az 1.34 egyenletből következik: 

 

Behelyettesítve az értékeket az 1.39 egyenletbe: 

 (1.40) 

Megállásig (v1 = 0) a teljes fékezés útja: 

 (1.41) 

A megadott egyenletekkel bármely időpontban meghatározható a sebesség és az út. A fela-

dat már csupán a lefékezettség meghatározása. Ezt a problémát a 3. fejezetben tárgyaljuk. 

1.3.6. A nedvesség befolyása 

Száraz útfelületen a lefékezettség z megközelítőleg állandó értékű, de nedves úton ez nem 

így van. Ott a gumiabroncs tapadási tényezője és ezzel a lefékezettség egyértelműen a ke-

rék és az útfelület közötti pillanatnyi sebességkülönbségtől függ. Teljes fékezéskor nedves 

úton a blokkoló kerekekből kiindulva a szabály egyszerű és jó közelítéssel meghatározha-

tó. 

 (1.42) 

Ahol: 

 e = 2,718 (Euler féle szám), 

 z0 a lefékezettség 0 sebességnél, ami gyakorlatilag a száraz úton a lefékezettséggel 

egyezik meg, 

 C4 a gumiabroncs tényezője, mely kísérletileg meghatározott érték, mely a futófelü-

let profiljától, a gumikeverék minőségétől, és az útfelület minőségétől függ. Szoká-

sos értéke c4 = 0,03 – 0,04 közötti. Minél kisebb az érték annál nyugodtabban vi-

selkedik az abroncs. 

Mint ismert: 

 (1.43) 

Ha ezt beírjuk az 1.42 egyenletbe a következő adódik: 

 (1.44) 

Szétválasztva a változókat és elvégezve az integrálást a differenciálegyenlet: 

 (1.45) 
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Azt a peremfeltételt figyelembe véve, hogy t = 0 időpontban a sebesség éppen v0 a követ-

kező adódik: 

 (1.46) 

A teljes fékezési idő tv a gépkocsi megállásáig a következő módon határozható meg, ha a 

logaritmus éppen nulla értéket behelyettesítjük a zárójelbe tett rész értékének logaritmusa 

1. Ebből következik: 

 (1.47) 

Az 1.46 egyenletből integrálással adódik: 

 (1.48 és 1.36) 

Tehát a fékút: 

 

Az s = 0 és a t = 0 peremfeltételekkel a következő egyenlet adódik: 

 (1.49) 

 

 

1.20. ábra: A fékutak viszonya nedves sb,naβ és száraz sb,trocken útfelület esetén a fékezés kezdeti sebesség v0 

függvényében paraméter a gumiabroncs tényező c4. 

A fékút sv a megállásig a tv egyenletbe történő behelyettesítése után: 

 (1.50) 
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Érdekes az a megállapítás, hogy hányszor hosszabb a fékút nedves útfelületen. Az 1.41 

egyenlettel figyelembe véve z = z0 

 (1.51) 

Osztással adódik az eredmény, hogy mennyivel hosszabb a fékút teljes fékezésnél nedves 

úton: 

 (1.52) 

Ez a viszony csak a kezdeti sebességtől v0 és a gumiabroncs tényezőjétől c4–től függ. Az 

1.20. ábra mutatja a számítás eredményét. Egy jó abroncsnál (c4 = 0,03) 108 km/h sebes-

ségnél a fékút 1,8 szorosa. Rosszabb gumiabronccsal (c4 = 0,03) a fékút akár 2,3 szorosa is 

lehet a nedves útfelületen. 

Az eredmény a sebességnek különös befolyását is mutatja. Nem csoda tehát, hogy a 

balesetek gyakorisága esős időben erősen megnövekszik.  

További részletek találhatók az Abroncsok és kerekek (Reifen und Räder) [5] Me-

netviselkedések (Fahrverhalten) [9] és a Kerékcsúszás szabályozó rendszerek (Radschlupf 

– Regelsysteme) [4] kötetekben. 
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2.1. Az ember, mint meghatározó tényező  

A gépkocsi használatának emberi vonatkozásaival kapcsolatos követelményeket az ergo-

nómia foglalja össze. 

Az ergonómiailag helyes kiviteli megoldások kutatása területén a statisztika lehet a 

segítségünkre. Megmutatja az emberek különböző tulajdonságainak határait, és az ehhez 

tartozó statisztikai eloszlásokat. 

A gépkocsi használatánál fontos valamennyi tulajdonságot nehéz méréstechnikailag 

rögzíteni. Fontos, hogy megfelelő módon és kellő pontossággal válogassuk össze a gépko-

csi használata szempontjából döntő adatokat. A gépkocsi méreteit és az ülés és környeze-

tének kialakítása szempontjából ez a feladat már teljesítettnek tekinthető. Az ülés, alakjá-

nak kialakítására és a beállítására szabványt fejlesztettek ki. Ezek általában 5 % -ban höl-

gyek és 95% -ban urak számára használható. 

A következő definíció vonatkozik erre: az 5 %-os nő azt a halmazt jelenti, mely tag-

jainak 5%-a kisebb a megadottnál. A 95 %-os férfi pedig azt jelenti, hogy akkora méretről 

van szó, hogy a férfiak 95 %-a kisebb a megadottnál. Ebből következik tehát, hogy a férfi-

aknak csupán 5%-a nagyobb, mint a megadott méret. További részletek a Karosszéria 

technika (Karosserietechnik) [12] kötetben találhatók. 

Az „5%-os nő” egyrészt és a 95%-os férfi másrészt azt a korlátozást jelenti, hogy a 

nők közül csupán 5%-nak lesz nehézsége az ülés helyzetével, például a fékpedál elérése 

vonatkozásában mert túl kicsik, a férfiak 5%-ának lesz problémája, mert ők túl nagyok. A 

határok ilyen módon történő kijelölése tehát statisztikai alapokon nyugszik. 

A vészfékezés reakcióideje vonatkozásában 2% -os értéket állapítottak meg, ami jo-

gilag azt jelenti, hogy az esetek 98%-a a megadott határon belül van. A határ átlépése csak 

bizonyos körülmények esetén következhet be. 

Sajnos a fékezés vonatkozásában az előzőhöz hasonló statisztikai adatok nem állnak 

rendelkezésre. Ezért a lehetőséget a próbapályákon végzett vizsgálatok jelentik, mely alap-

ján végezhetők a fejlesztések. A következő fejezet erről szól. 

2.2. Fékműködtetés  

A vezető számára fontos, hogy a pedálerők és működtetési utak megfeleljenek a testi adott-

ságainak és az ő teljesítőképességének. Ezek a követelmények különösen a nők számára 

fontosak, akik a statisztikai szempontból nézve kisebb erőket képesek kifejteni, mint a fér-

fiak. A gyakorlatban kikristályosodott tapasztalatokat foglaljuk össze a következő szakasz-

ban. Ezek úgy vannak összeválogatva, hogy ezek alapján egy fékrendszer méretezhető. 

Ezek megfelelnek az előírásoknak, lásd 2.3. fejezet. Ezek a felsorolt követelmények nem 

törekszenek a teljességre. Ezek teljesítése esetén a gépkocsi a gyakorlatban minden tekin-

tetben meg fog felelni. 

2. A GÉPKOCSIK MENETVISELKEDÉSE 
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A követelmények részletezve:  

1. A rásegítőt nem alkalmazó fékrendszereknél olyan kell legyen a fékrendszer, hogy 

FBP = 500 N pedálerővel a gépkocsi megengedett terhelésénél, hibátlan fékrend-

szerrel a z = 1 elméleti lefékezettség elérhető legyen.  

2. Az ehhez a fékpedálon szükséges elmozdulás sBP a 150 mm-t nem haladhatja meg. 

Amennyiben az 1. és a 2. pontok nem teljesülnek, fékrásegítő beépítésére van szük-

ség.  

3. Amennyiben ezek teljesülnek a „megszólalási” pedálerő FBP,ans 20 N alatti kell le-

gyen, mert csak akkor mondható, hogy kellően finoman érzékelhető a fék működte-

tése. Ennek megfelelő legyen a pedálegység kivitele és a fékrásegítő vezérlő egysé-

gének működtethetősége.  

4. A pedálút – pedálerő jelleggörbe progresszív legyen.  

5. A fékrásegítő olyan kivitelű legyen, hogy z = 0,9 lefékezettségig működése a pe-

dálerővel arányos legyen.  

6. Az 5-ös követelmény azt jelenti, hogy a rásegítő kivezérlési pontja hibátlan fék-

rendszernél z = 0,9 érték felett kell legyen.  

7. Az 5-ös ponthoz tartozó pedálerő FBP 200 – 250 N közötti értékű kell legyen.  

8. Az ehhez tartozó pedálút sBP hibátlan fékrendszernél a 80 -90 mm-t nem lépheti túl.  

9. A maximális fékpedál út, ami egyúttal megfelel a főfékhenger dugattyúja felütkö-

zésének 150 mm legyen.  

10. A maximálisan megengedett pedálerő FBP,max 500 N-nál kisebb kell legyen. Egy nő 

ugyanis rendszerint ennél nagyobbat nem tud kifejteni.  

11. A fékrendszer olyan kivitelű kell legyen, hogy egy következő fékezésnél (definíciót 

lásd 3.11 szakasz) a pedálút 120 mm-t, a pedálerő a megengedett értéket a fékbe-

tétnél fellépő fading esetén sem lépheti túl.  

12. A fékrásegítő meghibásodásakor a maximálisan megengedett pedálerővel (FBP = 

500 N) z ≥ 0,3 lefékezettséget el kell érni.  

13. A kétkörös fékrendszer egyik körének meghibásodásakor a gépkocsi maximális pe-

dálerőnél el kell érje a z ≥ 0,3 lefékezettséget.  

14. A rögzítő fék rendszer olyan kivitelű kell legyen, hogy a kézifék-karon kifejtett 390 

N erővel, illetve 490 N erővel a pedálon 30 %-os lejtőn a gépkocsit meg kell tartsa.   

Ha a gépkocsinál teljesülnek a fenti feltételek, rendszerint minden gépkocsivezető meg tud 

birkózni a fékezés feladatával, ezel egy nagyon fontos biztonságtechnikai tényező teljesült. 

A Max-Plank Intézet széleskörű kutatásai szerint a fékpedál elmozdulás (a 7. pont szerint) 

és a pedálút (a 8. pont szerint) kombinációja munka-pszihológiai szempontból nagy jelen-

tőségű.  

Bár az ember megfelelő gyakorlattal és figyelemmel jól tudja használni a majdnem 

pedálút nélküli féket (példa Citroën DS 19) pánik fékezéskor azonban hiányzik a támogató 

motorikus testi reakció. A fék jó szabályozhatósága nem megoldott. ABS nélkül a gépkocsi 

uralhatatlanná válik. A fékpedál elmozdulás és a pedálút egymáshoz rendelése a mechani-

kus illesztés lehetőségét kínálja. Lehetővé teszi a fék szabályozhatóságának megvalósítá-

sát. 
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2.3. Műszaki előírások  

2.3.1. Nemzetközi szabályozások 

Különösen a fékezés területén van sok olyan előírás, amelyek sok vonatkozásban eltérnek 

egymástól. Ha egy gyártó termékeit világszerte értékesíteni akarja a fékrendszer olyan ki-

vitelű kell legyen, hogy minden pontjában a legszigorúbb előírásnak feleljen meg. Ez 

gyakran egy drágulással is együtt jár, amennyiben a cél az egész világra kiterjedő értékesí-

tés. Nemzetközi tárgyalások folynak olyan céllal, hogy az előírásokat és a kiviteli követel-

ményeket egymáshoz igazítsák. Itt nincs lehetőség a részletek ismertetésére, de azért fon-

tos előírásokat röviden megemlítünk. 

 Németországban az StVZO 41§-a van érvényben. 

 Az Európai Unióban az ECE 13, ill. EU 98/12 előírást kell figyelembe venni. 

 Az Európai Gazdasági Közösség fék előírása a 71/320/EWG. 

 az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában az FMVSS 105 (Federal Motor 

Vehicle Safety Standard) van érvényben. 

 Ausztráliában az ADR 31 érvényes. 

 A svédországi előírás az F18. 

A törvényes összehangolások a minimális lefékezettség, a maximális fékút, továbbá a mű-

ködtető erők vonatkozásában történnek. 

Jármű kategória Leírás 

L Gépjárművek 4-nél kevesebb kerékkel 
további felosztás L1, L2, L3, L4, L5 

lásd 71/320/EWG 

M 

M1 

Személyszállító gépkocsik legalább négy kerékkel, 

vagy három kerékkel és 1 t-nál nagyobb tömeggel. 

(szgk., vagy autóbusz) 

a vezetőülésen kívül max. 8 ülőhely 

M2 
a vezetőülésen kívül több, mint 8 ülő-

hely, max. megeng tömeg 5 t 

M3 

a vezetőülésen kívül több, mint 8 ülő-

hely, max. megeng tömeg több, mint 5 

t. 

N 

N1 
Áruszállító gépkocsik legalább négy kerékkel vagy 

három kerékkel és 1 t-nál nagyobb tömeggel. (tgk.) 

max. megeng. tömeg 3,5 t 

N2 3,5 t és 12 t között 

N3 12 t felett  

O Pótkocsik és nyerges félpótkocsik  
További felosztás O1, O2, O3, O4 lásd 

71/320/EWG 

2.1. táblázat: Az RREG 71/320/EWG szerinti jármű kategóriák (lásd ECE R 13 is). 



2. A GÉPKOCSIK MENETVISELKEDÉSE   47 

 

 Manfred Burckhardt, BME  www.tankonyvtar.hu 

 

Jármű kategória M1 M2 M3 N1 N2 N3 

vizsgálati típus 0 - I 0 - I 0 – I - II 0 - I 0 - I 0 – I - II 

v0 km/h -ban 80 60 60 70 50 40 

sB ≤ mm -ben 

   
ax ≥ m/s

2
-ben 5,8 5,0 5 

FBP N-ban 500 700 700 

Vizsgálati típus 0 – hideg fék.  

Vizsgálati típus I – ismételt fékezés  

Vizsgálati típus II – fékezés hosszú lejtőn  

v0 kezdeti sebesség  

sB fékút  

ax közepes legnagyobb lassulás 

FBP működtető pedálerő  

2.1a táblázat: Az M és az N kategóriás gépkocsikra vonatkozó üzemi fék rendszer vizsgálati körülmények és 

követelmények az RREG szerint. 

Nagyon fontos, hogy be legyenek tartva fékezés közben az iránystabilitási kritériumok. A 

különböző követelményekre vonatkozó áttekintésnél jó támpontot a járműkategóriákra 

történő besorolás a követelmények feltüntetésével. A 2.1. ábra példát ad az EG, EU és az 

ECE érvényes besorolására.  

2.3.2. Kétkörös fékrendszer  

Közlekedésbiztonsági okból a gépjárműveket kétkörös fékrendszerrel kell ellátni. Ez azt 

jelenti, hogy a kerékfékszerkezeteket két egymástól független hidraulikus kör kell működ-

tesse úgy, hogy az egyik fékkör kiesése esetén a másik fékkörrel a biztonsági fék előírását 

teljesítse. A biztonsági féknél az a követelmény, hogy a maximális 500 N pedálerővel 

z ≥ 0,3 lefékezettség valósuljon meg (lásd 2.2. fejezet 13. pont).  

A két körösség csak a hidraulikus részre vonatkozik. Megengedett, hogy a működte-

tés és a rásegítés egykörös legyen. A törvényhozók abból indulnak ki, hogy a mechanikus 

rész (fékpedál, a pedál csapágyazása, rudazat stb.) úgy vannak méretezve, hogy az ember 

legnagyobb erőkifejtése esetén sem mondják fel a szolgálatot. Általánosságban a maximá-

lis erő a fékpedálon:   

FBP,max = 1500 N  

melyet fel tud venni. A fékrásegítő meghibásodásakor az eset azonos a fékkör kiesésével, 

tehát a legnagyobb pedálerővel FBP,max = 500 N, z ≥ 0,3 lefékezettség valósuljon meg.  

A megkövetelt kétkörös fékrendszernél a fékrendszer teljes meghibásodásának olyan 

kicsi a valószínűsége, hogy azzal nem kell számolni. Az egyik fékkör kiesésekor az épen 

maradó kör aktiválásakor a fékpedál út annyira megnövekszik, hogy az érintett vezető any-

nyira rálép a fékpedálra, mintha nem lenne fékhatás. A valóság azonban az, hogy nem 

nyomják le elegendő módon a fékpedált. A „szépséghibái” ellenére a kétkörös fékrendszer 

jó kompromisszumot jelent és jól bevált.   

2.3.3. Fékkör felosztások  

Az StVZO 41§-a szerint a kétkörös fékrendszerre a következők vonatkoznak:  

 A hidraulikus fékrendszerek fékrásegítővel vagy anélkül, ha hidraulikus átviteli 

rendszer beleértve e főfékhengert is, kétkörös, a fékrásegítő egykörös is lehet.  
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 Idegen erővel működtetett fékrendszernél (hidraulikus és pneumatikus fékrendsze-

reknél a hidraulikus, vagy a pneumatikus átviteli rendszer, beleértve az energiatáro-

lót is kétkörös. Az energiaforrás egykörös is lehet, amennyiben a vezető optikai, 

vagy akusztikai figyelmeztető jelzést kap, ha a tárolóban a nyomás megengedhetet-

len módon lecsökkent. 

 
 

2.1. ábra: Kétkörös fékberendezésnél a fékkörök lehetséges felosztása a DIN 7400 szabvány szerint. 

A fél tengely azt jelenti, hogy vagy négydugattyús fix nyerges vagy kétdugattyús úszó féknyereg egyik fele. 

Mindegyik felosztásnál ez alól kivétel a TT felosztás, mindkét fékkör hat az első kerekekre. Ez a nagy fékező 

teljesítménynél termikus problémákat okozhat. 

Ha teljesen szimmetrikus fékkör felosztás mellett döntenek öt változat közül lehet válasz-

tani. Ezek jelölését a DIN 7400 szabvány szerint a 2.2. ábra mutatja. Ezek leírása a követ-

kezőkben megtalálható. 

1. Első és a hátsó futómű közötti fékkör felosztás, melyet egyszerűen kétkerekes fék-

rendszerként is szoktak említeni (DIN 74000 szabvány szerinti rövidítése: TT. 

Mindegyik fékkör egy futóművet fékez. Ennek a rendszernek a legegyszerűbb a 

felépítése és a konstrukció a futóművekkel szemben nem támaszt különleges köve-

telményt. 

2. Diagonális (átlós) fékkör felosztás, melyet diagonális kétkerekes fékrendszerként is 

szoktak nevezni, jelölése K. Mindegyik fékkörhöz egy első kerék és az átlósan hoz-

zá tartozó hátsó kerék tartozik. A felépítés egyszerűsége megegyezik a futóműven-

kénti fékkör felosztáséval. Mivel az első és a hátsó futóműnél eltérőek a fékerők, ha 

csak az egyik fékkör működik a gépkocsi függőleges tengelye körül egy nyomaték 

keletkezik. Ha az első futóműnél negatív kormánylegördülési sugarat alkalmaznak, 

az lehetővé tesz egy automatikus kiegyenlítődést (lásd: 1.4a ábra és 2.4.4.3. alfeje-

zet). Ennek ellenére gyakran kormánykorrekcióra is szükség van. Ívmeneti féke-

zéskor a gépkocsi különböző módon viselkedik, attól függően, hogy a hibátlan első 

kerék a külső, vagy a belső oldalon van (lásd Menetviselkedések (Fahrverhalten) 

kötet [9]). 
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3. Első és hátsó futómű, első futómű felosztás. Gyakran 4 kétkerekes fékrendszernek 

is nevezik. (rövidítése HT). Ennél és a következő rendszereknél az első futóműnél 

vagy négy dugattyús fix féknyerget, vagy pedig kétdugattyús úszó féknyerget al-

kalmaznak. A fix nyeregnél egy hengerpár az úszónyeregnél pedig egy dugattyú 

másik fékkörhöz tartozik. Az egyik fékkör meghibásodásakor azt feltételezve, hogy 

azonos a fékező nyomás, és azonosak a dugattyúk homlokfelületei, (mint ahogy az 

általában lenni szokott) a fékerőnek csupán a fele valósul meg az első futóműnél. 

Az úgynevezett T –kör ugyanis csak az első futómű felére hat. A H –kör pedig a 

teljes hátsó futóműre és az első futómű felére. 

4. Első futómű és hátsókerék, felosztás, melyet háromkerekes fékrendszernek is neve-

zünk (jelölése: LL). Ennél a rendszernél mindegyik fékkör az első futómű felére és 

egy hátsó kerékre hat. A fékköröknek a hatása szimmetrikus a gépkocsi hosszanti 

tengelyére, de mindegyik „egyoldalú” hatású. 

5. Első futómű és hátsó futómű, első futómű és hátsó futómű felosztás, melye négyke-

rekes fékrendszernek is szoktak nevezni (jelölése: HH). Ennél az első futóműhöz 

hasonlóan a hátsónál is négy dugattyús fix nyerget, vagy két dugattyús úszónyerget 

alkalmaznak. Mindegyik fékkör az első futómű felére és a hátsó futómű felére hat. 

Mindkét fékkörnek azonos a hatása. 

A rendszer kiválasztása döntően attól függ, hogy milyen meghibásodási okok a mértékadó-

ak. Azonkívül az is fontos, hogy ellátják –e a fékrendszert ABS-el? ABS rendszer esetében 

például választható a HH fékkör felosztás az 5. pontnak megfelelően, a 4. pontban leírt LL 

változat viszont kedvezőtlen [11]. 

A HT rendszernél meghibásodáskor, amikor kiesik az első futómű fele, nagyon rossz 

a vészfékezési jellemző. A hátsó futómű túlfékezetté válik, és a gépkocsi elveszti a fékezés 

közbeni stabilitását. 

Mindegyik rendszer, melynél mindegyik fékkör hat az első futóműre, a fékfolyadék 

buborékképződésére nagyon érzékeny, kedvezőtlen helyzetben akár mindkét fékkör is ki-

eshet. Ezért ez a változat csak akkor javasolható, amikor a kerékfék szerkezetnek nagy a 

termikus tartaléka. 

A legkedvezőbb össz-tulajdonsága, különösen a nehezebb, nagyobb teljesítményű 

gépkocsiknál, az 1-es pontban ismertetett TT rendszernek van. Ezért részesítik előnyben a 

hátsókerék hajtású felsőbb osztályba sorolható gépkocsiknál. Az elsőkerék-hajtású gépko-

csiknál, melyeket úszónyereggel látnak el, átlós (diagonális) fékkör felosztást alkalmaznak. 

Ezek a gépkocsik más okok miatt is kizárólag negatív kormánylegördülési sugárral készül-

nek (14a ábra). 

 Egy adott fékrendszer alkalmazása melletti döntést más szempontok is szerepet 

kapnak, mint például a fékezés közbeni stabilitás (lásd 2.4.4. alfejezetet), azonkívül a veze-

tő viselkedésének szerepe, melynek részletezésébe helyhiány miatt nem mélyedünk el. 

Részletes adatok találhatók a Személygépkocsik fékezési tulajdonságainak számításai és 

rekonstrukciója című kötetben „Berechnung und Rekonstruktion des Bremsverhaltens von 

PKW” [11]. 
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2.4. Fékezési stabilitás  

2.4.1. Fogalommagyarázatok  

A gyakorlatban a gépkocsik értékelésénél döntő fontosságú a vészfékezés. Csak ha ez tel-

jesül, akkor van esélye a gépkocsivezetőnek arra, hogy a veszélyes szituációból jól kijöj-

jön, illetve a kár minimális legyen. Egy instabil gépkocsi uralhatatlanul viselkedik és meg-

farol. Ezért nagy annak a valószínűsége, hogy a gépkocsi valamilyen akadálynak az olda-

lával ütközzön neki. Az oldalsó ütközés nagyon veszélyes mert, a kocsiszekrény ebben az 

irányban csak kis energia átalakítására alkalmas, ellentétben a frontális ütközéssel, ahol a 

deformációs zóna nagy energia átalakításra alkalmas (lásd Karosszéria technika 

(Karosserietechnik) kötet [12]). 

Kiinduló pontként azt kell figyelembe venni, hogy egy középkategóriás gépkocsinál 

egy frontális ütközés 50 km/h sebességgel még túlélhető, azonban oldal irányú ütközés 

30 km/h sebességgel leggyakrabban már halálos kimenetellel végződik. A fékezés közbeni 

stabilitás követelménye nagyon fontos.  

Függetlenül a fékezés erősségétől a vezető minden különösebb intézkedése nélkül a 

gépkocsi nyomtartó kell maradjon és zavaró körülmény fennállása esetén is meg kell tartsa 

ezt. 

További információk találhatók a Menettulajdonságok (Fahrverhalten) [9] és az 

Alapismeretek (Grundlagen) [1] kötetekben.  

2.4.2. A gépkocsi viselkedésének számítása  

Az előbbiekben leírt követelmény matematikai megfogalmazása a 2.3. ábra alapján törté-

nik. A gépkocsinak a felét, a jobb áttekinthetőség miatt, mint kétkerekű járműmodellt áb-

rázolták. Egy tengely két kerekét egy kerék szimbolizálja. Mint zavaró tényezőt a menet-

iránnyal szemben a úszási szöget β vesszük figyelembe, amely a kerekek oldalkúszási szö-

géből αv-ből és az ah-ból adódik. A gépkocsit, a kerékfelfüggesztést elhanyagolva egy me-

rev testnek tekintjük. 

A gépkocsira ható erők a képen láthatók. A tömegközéppontban hat a tehetetlenségi 

nyomaték Fx,g = z∙Gg. Ezzel tartanak egyensúlyt a fékerők Fx,B,v az első futóműnél, Fx,B,h 

pedig a hátsó futóműnél.  
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2.2. ábra: A merev kétkerekű modell sematikus ábrázolása. 

A tömegközéppontban S hatnak az erők és a nyomatékok a fékezés közbeni stabilitás vizsgálatánál, melyet a 

„legkisebb zavarás” elvével végzünk quasistacioner állapotban. 

Az első futómű felfekvési pontja β szöggel és ennek megfelelően Δbv szakasszal tolódott el 

és ezzel ellentétes irányú a hátsó futóműé Δbh szakasszal a tömegközépponthoz képest. Az 

Fy,g = zq∙Gg oldal irányú erő miatt az első keréken Fy,B,v oldalerő hat az első keréken, és a 

hátsó keréken pedig Fy,B,h ezek okozzák a kerekek oldalcsúszását. Ezen kívül a különböző 

kerékerők egy nyomatékot keltenek a függőleges tengely körül, amit a gépkocsi tehetetlen-

ségi nyomatéka Jg,z (kg∙m
2
) egyenlít ki. Lásd a Járműmechanika (Fahrzeugmechanik) köte-

tet. A β = αv = αh összefüggéssel a következő egyenlet adódik: 

 (2.1) 

 (2.2) 

 

 (2.3) 

Továbbá a 2.3. ábráról megállapítható, hogy: 

  

  

Behelyettesítve a 2.3 egyenletbe és elosztva l-el adódik: 

 (2.6) 



52  GÉPJÁRMŰ-FUTÓMŰVEK II. 

www.tankonyvtar.hu   Manfred Burckhardt, BME 

 

Bevezetve a  összefüggést és kissé átalakítva az alapegyenletet: 

 

 (2.7) 

A nagy keréktávolságnak mindig kedvező a hatása. 

A 2.7 egyenletben van a szöggyorsulás a tömegközéppont körül. A pozitív érték azt 

jelenti, hogy az úszási szög növekedése a gépkocsi instabillá válik és kitör. Negatív érték 

esetén, vagyis amikor csökken, a gépkocsi önmagától stabilizálódik, vagyis visszatér az 

eredeti nyomvonalra.  

A számszerű érték a reakció gyorsaságát fejezi ki. A nagyobb pozitív érték arra fi-

gyelmeztet, hogy egy gyakorlott vezető sem tud kellően gyorsan beavatkozni. Ennél jelen-

tős a szerepe a gépkocsi tömegközéppontjára vonatkozó függőleges tengely körüli tehetet-

lenségi nyomatékának Jg,z. Ez minél kisebb, annál nagyobb lesz a forgás. Ebből a vonatko-

zásból hátrányos a középmotoros konstrukció. Lásd Hajtásmódok (Antriebsarten) kötet [8].  

A 2.7 egyenlet numerikus kiértékeléséhez fontos a fékezés dinamikából néhány ada-

tot bevezetni. Ehhez lásd a 3.1. és a 3.3. fejezetek. A lefékezettség a következő módon 

adódik:  

 (3.3) 

Ameddig egyik kerék sem blokkol a következő összefüggés érvényes: 

 (3.33) 

 (3.34) 

A 2.3. ábra alapján: 

 (2.8) 

 (2.9) 

A tengelyterhelések (lásd 1.2 kép): 

 (3.6) 

 (3.7) 

Ha összevonjuk az egyenleteket, a gumiabroncsok tapadási tényezőjére a következő adó-

dik: 

 (2.10) 

 (2.11) 

és végül: 

 (2.12) 
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 (2.13) 

Ezekkel az egyenletekkel meghatározható a hozzá tartozó gumiabroncs jelleggörbék (pél-

dául 1.12. ábra). A különböző hidraulikus nyomásokhoz phydr adódnak a hozzá tartozó ke-

rékcsúszások λB. Ezekkel az értékekkel az 1.11. ábrán látható µyB értékek meghatározha-

tók. Az oldal irányú erők a következő egyenletekkel határozhatók meg.  

 (2.14) 

 (2.14a) 

 (2.15) 

 (2.15a) 

Ezzel a teljes gépkocsira megkapjuk az alapegyenletet 2.7 és ez kiértékelhető. Célszerűen a 

kiszámított szögsebességekben megjelenik a fékező nyomás. Ebből egyből felismerhető, 

hogy mely nyomásnál válik a gépkocsi instabillá. Vagyis pozitív szöggyorsulásoknál. Ezek 

a levezetett egyenletek addig érvényesek amíg a kerekek nem blokkolnak. Ez alól kivétel a 

2.7 alapegyenlet. Ezekből a következő kijelentések fakadnak:  

 Amikor az első futómű blokkol Fx,B,v = 0. Akkor Fy,B,h végtelen értéket vesz fel, a 

d
2
β / dt

2 
biztosan negatív. A gépkocsi saját magát stabilizálja  

 Ha a hátsó futómű blokkol Fy,B,h = 0. Az Fy,B,v végtelen értéket vesz fel, a d
2
β / dt

2 

pozitív. A gépkocsi úszási szöge növekszik és kitör. 

2.4.3. Számítási példa 

Adott egy gépkocsi a következő adatokkal:  

1. üres állapotban a gépkocsivezetővel  

   

   

   

   

 (3.39) 

A függőleges tengely körüli tehetetlenségi nyomaték a Járműmechanika 

(Fahrzeugmechanik) [4] kötet alapján lehet közelítőleg meghatározni. Egy középkategóriás 

gépkocsinál igz = 1,2 m értékkel lehet számolni. Nagyobb gépkocsinál a nagyobb tengely-

táv miatt ez az érték nagyobb. 

Így: 

 (2.16) 

 

2. terhelve  
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 (2.16) 

 

A számítás a „legkisebb zavarás módszerével” történik, amelyhez a merev kétkerekes mo-

dell a 2.3 ábrán látható. Mint zavaró tényező az úszási szög β = 2˚ van figyelembe véve 

(cos β = 0,9994, sin β = 0,0349). Az alkalmazott gumiabroncsokra vonatkozó adatok a 

1.11. és az 1.12. ábrán láthatók. Az egyenes meneti fékezésnél a µx,B,max = 1,034 ha az ol-

dalkúszási szög 2˚ µx,B,max = 1,022.  

A 2.8 és a 3.33 egyenletek alapján a fékerő az első futóművön: 

 

és a 2.9,valamint a 3.34 egyenletek alapján a hátsó futóműnél: 

 

A 2.12 egyenlettel a µx,B,v  a µx,B,h pedig a 2.13 számítható. A majdnem teljesen üres gép-

kocsira vonatkozó adatoknál kiszámított, a különböző hidraulikus nyomások phydr esetére 

vonatkozó adatok a 2.4 ábrán vannak feltüntetve. A tapadási tényezőre vonatkozó µx,B,v 

adat az első futóműre nagyobb. Körülbelül 780 N/cm
2 

nyomásnál ez a viszony megfordul. 

Innen a fékezési igénybevétel nagyobb lesz a hátsó futóműnél. Az ehhez tartozó kerékcsú-

szás értékek λB az 1.12. ábra és a Kerékcsúszás szabályozó rendszerek (Radschnupf-

Regelsysteme) [7] kötet alapján határozhatók meg. Az 1.11. ábrából a hozzá tartozó érté-

kek µy,B,v, µy,B,h kivehetők és a 2.6. ábrába berajzolhatók. Az így meghatározott adatokkal 

határozható meg a 2.14 egyenlettel az első futóműnél fellépő oldal irányú erő Fy,B,v és a 

hátsó futóműnél az Fy,B,h. 

 

2.3. ábra: Tapadási tényezők a gépkocsi menetirányában az első µx,B,v és a hátsó µx,B,h futóműnél, ami a szö-

vegben is le van írva mint „majdnem üres gépkocsinál” a hidraulikus nyomás phydr függvényében. 
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2.4. ábra: Fékezési kerékcsúszás az első λB,v és a hátsó λB,h futóműnél, ami a szövegben is le van írva mint 

„majdnem üres gépkocsinál” az 1.12 gumiabroncs karakterisztikával a hidraulikus nyomás phyd függvényé-

ben. 

 

2.5. ábra: Az oldal irányú tapadási tényezők az első µy,B,v és a hátsó µy,B,h futóműnél, ami a szövegben is le 

van írva mint „majdnem üres gépkocsinál” az 1.11 gumiabroncs jelleggörbe szerint a hidraulikus nyomás 

phyd függvényében. 
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2.6. ábra: A menet irányú tapadási tényezők az első µx,B,v és a hátsó µx,B,h futóműnél, ami a szövegben is le 

van írva mint „terhelt gépkocsinál” a hidraulikus nyomás phyd függvényében. 

 

2.7. ábra: Fékezési kerékcsúszás az első futóműnél λB,v illetve a hátsónál futóműnél λB,h, a szövegben leírt 

„terhelt gépkocsinál” az 1.12 gumiabroncs jelleggörbével a hidraulikus nyomás phyd függvényében. 
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2.8. ábra: Az oldal irányú tapadási tényezők az első µy,B,v és a hátsó µy,B,h futóműnél, a szövegben leírt „ter-

helt gépkocsinál” az 1.11 gumiabroncs jelleggörbe szerint a hidraulikus nyomás phyd függvényében. 

A terhelt gépkocsinál hasonló módon kell eljárni. A 2.12 és a 2.13 egyenletek szerint 

adódnak a µx,B,v és a µx,B,h és ez alapján a 2.7. ábra. Együtt az 1.12 ábrával adódik a 2.8. 

ábra és az 1.12. ábrával az oldal irányú 2.9. ábra. Az oldal irányú erők a 2.14. ábra segítsé-

gével határozhatók meg. 

Így valamennyi adat ismert a 2.7 egyenlet kiértékeléséhez, mely végül is a stabilitás szem-

pontjából ad felvilágosítást. Terhelt gépkocsinál phydr = 900 N/cm
2
 nyomásnál adódik: 

 

 

 

A számítási eredményeket a 2.10. ábra szemlélteti. Mindegyik terhelési állapotot egy görbe 

szemlélteti. Ezek között fut egy egyenes amely az ideális merev kétkerekű modellt jellem-

zi. Az látható, hogy ez pontos vizsgálatokhoz nem megfelelő, mert saját maga is instabil 

módon viselkedik. Használható azonban a fékezés közbeni viselkedés megítélésére, mert 

ennél csak az eltérések fontosak. A megvalósított gépkocsiknál a kerekek elaszto-

dinamikus felfüggesztésével az önstabilizálás megvalósítható. 
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2.9. ábra: A szövegben „majdnem üres” és a „terhelt” gépkocsi perdülési gyorsulása d
2
β/dt

2
 a hidraulikus 

nyomás phydr függvényében. 

A pontvonalas egyenes a merev kétkerekű modellt ábrázolja ideális abronccsal. A megítéléshez az eltérés a mér-

tékadó. 700 N/cm
2
 fékező nyomás felett a „majdnem üres” gépkocsi elkezd kitörni. A „terhelt” gépkocsi 800 N/cm

2
 

fékező nyomás felett stabilizálja magát. A negatív perdülési gyorsulás állandó és stabilizáló hatású. 

A stabilizátorokkal is lehet a gépkocsi önkormányzási tulajdonságát javítani. További részletek 

találhatók a Kerékfelfüggesztések (Radaufhängungen) [3] és az Alapfogalmak (Grundlagen) [1] 

kötetekben. Az üres gépkocsi görbéje 800 N/cm
2
 fékezőnyomás felett meredeken felfelé kanya-

rodik. Ez azt jelenti, hogy a perdítő gyorsulás erőteljesen növekedni fog, vagyis kitör a gépkocsi. 

Ez a viselkedési mód arra vezethető vissza, hogy a gumiabroncs maximális tapadási tényezője 

µx,B,max ennél a terhelési állapotnál a kritikus lefékezettség feletti értékű. Ebből a következő sza-

bály vezethető le: 

A gumiabroncsok helyes megválasztásával kell teljesüljön, hogy az összes lehetséges útvi-

szony esetén a kritikus lefékezettség a maximális tapadási tényező felett legyen, mert csak akkor 

alakul ki a kívánatos fékezési stabilitás. A „túl jó” gumiabroncsok veszélyesek, mert ezeknél 

nem teljesül ez a követelmény (lásd 3.4. fejezet). 

A terhelt gépkocsi görbéje meredeken lefelé kanyarodik 900 N/cm
2
 nyomás felett. A per-

dülési gyorsulás negatív. A gépkocsi stabilizálódik. Ekkor az első kerekek blokkolnak. A kritikus 

lefékezettség jelentősen a maximális tapadási tényező felett van. A gépkocsi megfelelő terhelé-

sének nyilvánvaló a hatása. A zavaró nagyág, a β=2˚önkényesen lett felvéve. Ha értéke nagyobb, 

a perdülési gyorsulás értéke is nagyobb lesz. Ez azt is jelenti, hogy a fennálló instabilitás a kitöré-

si sebességet jelentősen növeli. 

Nagyságrendjének megbecslésére a következő összefüggés használható: 

 

Ez azt jelenti, hogy egy másodperc elteltével a szögsebesség 52,3˚/s, vagyis a szögváltozás 

megközelítőleg 30˚. Egy normál vezető nincs abban a helyzetben, hogy ennek megfeleljen. 
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Általában a megengedett érték: 

 

Ekkor a gépkocsi kitörése még ellenkormányzással uralható marad. 

2.4.4. A kormány legördülési sugár és az elaszto-kinematika befolyása 

Döntő fontosságú a gépkocsi uralhatósága és a fékezési viselkedése szempontjából, amikor 

az egyik fékkör kiesik, illetve amikor a jobb és a bal oldali kerekek alatt jelentősen eltér a 

tapadási tényező „µ-hasadék”. Mindkét esetben egy normál vezető is uralni kell tudja a 

gépkocsit. 

2.4.4.1. Erők és nyomatékok fékkör kieséskor 

Diagonális fékkör felosztásnál ez a feladat csak negatív kormány legördülési sugárral teljesíthető. 

Ez azt jelenti, hogy az első futóműnél a függőcsap meghosszabbított iránya az útfelületet a gép-

kocsi közepétől nézve a kerék felfekvési középpontjától kijjebb döfi (1.4a ábra) (lásd még az 

Alapfogalmak (Grundlagen) [1] és a Kerékfelfüggesztések (Radaufhängungen) [3] köteteket). 

Emiatt fékezéskor egy automatikus kormányzási nyomaték Ms,b keletkezik a keréknél, amely 

megakadályozza a gépkocsi függőleges tengely körüli elfordulását 2.11. ábra). Megfelelő kivi-

telnél az egyik fékkör kiesése esetén, amikor a fékerők aszimmetrikusak, a vezető ellenkormány-

zása nélkül sem fordul el a gépkocsi. A gépkocsi itt leírt viselkedését diagonális fékkör felosztás-

nál először 0967-ben az Audi 80-as típusnál alkalmazták. 

Az x -irányú erők miatt fékezésnél a függőleges tengely körül Mx nyomaték keletke-

zik, amely a gépkocsit a működő fékszerkezetű első kerék felé fordítja. Ezt egyenes me-

netben az első és a hátsó kerekeknél oldal erők (y-irányban) egyenlítik ki, melyek egymás-

sal ellentétes irányúak. Az így létrejövő nyomaték My ellentétes a fékezéskor keletkező 

nyomatékkal. 

 
2.10. ábra: Átlós fékkör felosztásnál negatív kormánylegördülési –rs sugárral ellátott gépkocsinál az egyik 

fékkör meghibásodása esetén fellépő erők és nyomatékok. Az első keréknél az utánfutás nR be van jelölve. A 

hátsó keréknél azonban az egyszerűség kedvéért ez elmarad. Nincs bejelölve az első nyomtáv bv. 
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A hátsó futóműnél az oldal irányú erő úszási szöget β és oldalkúszási szöget αh okoz. Az 

első keréknél is van oldalkúszási szög αv. Ennek létrejöttéhez egy kormány nyomaték 

szükséges – mint ahogy egy megfelelő konstrukciónál – amely a fékezéskor keletkező 

nyomatékból Msh adódik. A kerék visszaállító nyomatéka pedig MSR. A statika törvényei 

alapján a következő összefüggés adódik. 

Az erők x-irányú egyensúlya (2.11. ábra): 

 (2.17) 

Mivel keresztirányú elmozdulás nincs az oldal irányú erők (y irány) összege nulla.  

 

A függőleges tengelyre ható nyomatékok: 

 (2.18) 

A tömegközéppont „S” körül a fékerők ellentétes nyomatékot keltenek 

 (2.19) 

A nyomtáv az első és a hátsó futóműnél is egyforma. A fékerő felosztási faktor 

DB=Fh,b/Fb,v behelyettesítésével és a kis β szögnél cosβ≈1. 

 (2.19a) 

A keletkező úszási szög β a hátsó keréknél megegyezik az oldalkúszási szöggel αh mely 

mindkét keréknél kialakul. Minél nagyobb az αh, annál nagyobb oldalvezető erő Fy alakul 

ki a keréken (lásd 1.2.6. fejezet). 

Az oldalkúszási szög mindkét keréknél létrehozza a visszaállító nyomatékot MSR. 

Nagyságát első közelítésben a kerékméret, a légnyomás, és a kerékterhelés, továbbá az 

oldalkúszási szög α határozza meg. αh=2˚-nál mindegyik keréknél MS,R≈30 Nm lesz a 

nyomaték. 

  (2.20) 

Ez a nyomaték stabilizálólag hat, támogatja az első futóműnél a negatív kormánylegördü-

lési sugarat. További részletek találhatók az Alapfogalmak (Grunglagen) [1] kötet 2.8. és a 

2.10. fejezeteiben.  

Az első futóműnél is kialakul egy oldalkúszási szög αv, hogy létrejöjjön az oldalvezető erő. 

Itt érvényes: 

 (2.21) 

ΣFs,v értékét az αy szög határozza meg. Ez pedig az elkormányzási szögtől δ-tól és az úszá-

si szögtől β-tól függ. 

 (2.22) 

Negatív kormány legördülési sugárnál -rs a bal oldali fékerőt FB,v,1 mindkét keréknél δ 

szöggel kell ellenkormányozni és akkor áll be az αv oldalkúszási szög. 

Az első kerekeknél a kormányzási nyomaték: 

 (2.23) 
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A fékezéskor, ha az erőhatás karját pontosan figyelembe kívánjuk venni, van még a csap-

terpesztési szög σ és az utánfutási szög τ is. (lásd az Alapfogalmak (Grundlagen) [1] kötet 

3.9. fejezetében). 

Ezen kívül még figyelembe kell venni, hogy a gumiabroncs visszatérítő nyomatéka a 

fékerő miatt a bal oldali keréknél nagyobb Ms,r,1 mint a jobb oldalon. Ez mindkét kereket 

vissza akarja fordítani. Ennek a nyomatéknak a legyőzésére növelni kell az elkormányzási 

szöget. 

A gépkocsi kifogástalan stabilizálása akkor következik be, ha fékezéskor a meghibá-

sodott átlóra igaz: 

 (2.24) 

Ha a nyomatékok összege nagyobb nullánál a vezető ellenkormányzással nagyobb oldalkú-

szási szöget kell létrehozzon. Az így nagyobb oldalvezető erők ΣFs,v a kerekeken olyan 

nagyok, mint az y-irányú erők (lásd 2.21 egyenlet) és az My nyomaték erősen negatív 

(2.18).  

A 2.20 egyenlet szerint az My nyomaték a kormányzási nyomatéktól Ms,r függ. Ez azt 

jelenti, hogy minél nagyobb lehet a negatív kormánylegördülési sugár –rs, annál nagyobb 

lehet a abroncsokon létrejövő oldalvezető erő Fs. Ezzel arányosan javul a gépkocsi egyenes 

futása. Fordítva, ha pozitív lenne a kormánylegördülési sugár +rs  egyoldalú fékerőnél Fb,v,1 

a kereket ugyanabba az irányba fordítaná, amerre az Mx nyomaték is hat a gépkocsira és a 

függőleges tengely körül forgat. A pillanatnyilag fellépő nagy erő a kormánykeréken akko-

ra, hogy egy normál vezető nem képes ellensúlyozni, uralhatatlan szituációt és balesetet 

okoz. Ezért minden számításnál az előjelet ±rs precízen figyelembe kell venni.  

2.4.4.2. Viselkedés eltérő tapadási tényezőnél  

A negatív kormánylegördülési sugár előnyei kedvezőtlen útfelületen érzékelhetők. Példa-

ként vegyünk egy fékezést hibátlan fékrendszerrel, amikor az út bal oldala száraz, a jobb 

oldala pedig jeges. Kis fékező nyomásnál blokkol a jobb oldali első és hátsó kerék. Az 

ekkor keletkező kis erők elhanyagolhatók (2.12. ábra). 

Hosszirányban az erők egyensúlya: 

 (2.25) 

Csak a bal oldali kerekek visznek át oldalerőket: 

 és így 

 (2.26) 



62  GÉPJÁRMŰ-FUTÓMŰVEK II. 

www.tankonyvtar.hu   Manfred Burckhardt, BME 

 

2.11. ábra: Erők és nyomatékok egy gépkocsinál hibátlan fékrendszerrel fékezve nem egyforma tapadású 

útfelületen. 

Bal oldalon nagyobb tapadás, jobb oldalon gyakorlatilag nincs tapadás. A bv szakasz nincs bejelölve. 

A fékező erők egy ellentétes forgató nyomatékot keltenek a tömegközéppont körül, mely 

nagyobb, mint a 2.19 egyenlet. 

 (2.27) 

A nyomtávok elöl bv és hátul bh azonosak ismét egyszerűen b-vel lehet számolni, és ahogy 

a 2.19a egyenletnél a fékerő felosztási faktor GB-t behelyettesítve:  

 (2.27a) 

Az egyenlet eltér a 2.11. ábrán láthatótól. Ennél a példánál csak a bal hátsó kerék tudja a 

futóművet stabilizálni. A nyomaték tehát csupán fele akkora, mint az előző példánál láthat-

tuk. 

 

Figyelembe kell venni továbbá, hogy csak az egyik első kerék tud oldalvezető erőt felven-

ni. Ennek kiegyenlítésére a 2.11. ábrához képest azonos fékerőnél Fb,v,l nagyobb szögeket 

αv, δ, β kell beállítani. 

Ez azt mutatja, hogy még kedvezőtlenebb fékezésről van szó, mert a gépkocsi az 

egyik oldalra erősen félrehúz. Pozitív kormánylegördülési sugárnál sokkal nagyobb kor-

mánykeréken kifejtett erőre van szükség. 

A diagonális fékkör felosztás a 2.11. ábra szerinti kivitelű. Futóművenkénti fékkör 

felosztásnál a kormánylegördülési sugár kiválasztásánál a 2.12. ábra szerintit kell előnyben 

részesíteni. 
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2.4.4.3. Az elasztokinematika előnye 

Az 1.2.2 fejezetben leírt negatív kormánylegördülési sugár a következő előnyökkel jár: 

 Kedvezőbb egyenes futás, különösen köves úton. 

 Kisebb a félrehúzás, ha az első fékbetétek nem azonos súrlódási tényezőjűek. 

 Kisebb kormánykorrekció szükséges egyenes meneti fékezésnél, ha a bal és a jobb 

oldali útfelület eltérő tapadási tényezőjű „µ-split” egészen addig, amíg egyik kerék 

sem blokkol a jól tapadó útfelületen. 

 Fékezés közben jobb a gépkocsi önstabilizálása. 

 Kisebb a gépkocsi „µ-split” érzékenysége. 

 Jobb a fékezhetőség az egyik fékkör meghibásodásakor diagonális fékkör felosz-

tásnál. 

A negatív, illetve a nullához közelítő kormánylegördülési sugár előnyeit a standard építésű 

autóknál a Mercedes-Benz ismerte fel, illetve alkalmazta először az S-osztálynál 1972-ben. 

A gépkocsi fékezési jellemzője a kerék ellenkormányzása révén stabilizálódik. Való-

jában itt a menetirányba történő bekormányzásról van szó, mely az alkalmazott fékerők Fb 

következménye. Az első és a hátsó futóműnél ezt az előny a konstrukcióval elérhető. Ezt 

az effektust el lehet érni a kormányrudazat csapágyazásával és teljes pontosan behangolt 

rugózási karakterisztikával. Ehhez fontos továbbá a nyomtávrúd helyes kialakítása, továb-

bá az alsó és a felső lengőkaroké. Ezeket az előnyöket a könyv szerzője már a hetvenes 

években felismerte. Az első nagy sorozatú gépkocsi, melynél ezeket az elveket alkalmaz-

ták az Opel Omega volt. 

A hátsó futóműnél az egyedi lengőkarok befolyásolják a kinematikát. Ezek egymás-

hoz képesti helyzetét jól kell megválasztani. A fékezéskor a gumi csapágyak 

(szilentblokkok) rugalmas elmozdulást tesznek lehetővé, a kerekek kissé hátra felé elmoz-

dulnak és tartják a nyomtávot. A negatív kormánylegördülési sugár és az elasztokinematika 

együttesen lehetővé teszik a kerékösszetartás változását. A gépjármű gyártók különböző 

konstrukciókat alkalmaznak. 

Az elasztokinematika részleteit a Kerékfelfüggesztések (Radaufhängungen) [3] és a 

Menetviselkedések (Fahrverhalten) [9] kötetek tárgyalják. További magyarázatok találha-

tók az Alapismeretek (Grundlagen) [1] kötetben. 
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A fékezés dinamikája a fékezési folyamat közben lezajló fizikai folyamatokat írja le. Az 

elején az elérendő lefékezettségeket tárgyaljuk. A fékezés közbeni stabilitás a második 

rész. Minden vonatkozásában az alapvető követelmény, hogy minden korszerű gépkocsi az 

engedélyezett jó minőségű gumiabroncsokkal jól tapadó útfelületen a lehetséges legna-

gyobb lefékezettséget és eközben a stabilitást elérje.  

Fékezés közben stabil a gépkocsi akkor, amikor olyan a kivitele, hogy az akaratlan 

gépkocsi mozgások automatikusan korlátozódnak, méghozzá a vezető téves cselekvései 

esetén is, és a különböző zavaró körülmények fennállása esetén is (lás ehhez a 2.4. alfeje-

zet). Túl erős fékezéskor a gépkocsi kormányozhatatlanul inkább haladjon előre, de semmi 

képen ne törjön ki a farával. Ameddig a kerekek nem blokkolnak, a helyes fékezést jelenti, 

ha a gépkocsi jól irányítható marad. Ez azt jelenti, hogy a kormány mozdulatokra precízen 

és egyértelműen reagáljon. A vezető uralja járművét. 

A fékezési dinamika tárgyalása általánosságban nehéz. Különösen ívmenetben, mert 

a folyamatot leíró egyenletek és folyamatok körülményesek és áttekinthetetlenek. Ezért 

rendszerint a gépkocsi kivitelének ilyen számításáról lemondanak és csak az egyenes me-

neti fékezéseket számítják. Ha a gépkocsi kivitele ennek megfelelő, a tapasztalatok vissza-

jelzése alapján az ívmeneti fékezésnél is megfelelő (lásd a Menetviselkedések 

„Fahrverhälten” [9] kötetet). 

Ez a fejezet a kéttengelyes gépkocsikra korlátozódik, ami néhány különös esettől el-

tekintve a személygépkocsiknál általános. A gépkocsi rugózási tulajdonságaitól eltekin-

tünk. Állandó tömegközéppont magassággal számolunk (lásd Járműmechanika „Fahrzeug-

mechanik” [4] kötet). Minden elképzelhető egyéb járulékos erőt elhanyagolunk. Néhány 

fejezetben korrekciókat említünk, mint például nagy sebesség esetén a légellenállásból 

adódó erő miatt. Azon kívül a motor és a sebességváltó befolyását a fékerő felosztásra fi-

gyelembe vesszük. 

Az említett korlátozásokon kívül a gépkocsi fékezés közbeni viselkedését áttekinthe-

tően a fékerő felosztási diagramban ábrázoljuk. Ez alapján világos következtetéseket lehet 

levonni. Ez a módszer a gyakorlatban jól bevált és megbízható következtetést ad. Ezzel 

lehetőség van egy gépkocsi fékezési viselkedésének megtervezésére. A jellemző adatokat 

előzetesen meg lehet becsülni, például egy balesetnél is pontos rekonstrukció készíthető. 

3.1. A tangenciális  irányú erők felosztásának diagramja  

A tangenciális irányú erők felosztásának diagramja a gépkocsi külső dinamikáját érinti. Itt 

vesszük figyelembe a súlyerőt, a tömegerőt, a tengely átterhelődéseket, az útfelület és a 

gumiabroncs között ébredő erőket, stb. Az alkalmazott rövidítések a 3.1. ábrán láthatók. A 

felső rész az álló gépkocsira ható statikus erőket ábrázolja. 

 Gg A teljes gépkocsi súlyereje  

 Gv Az első futómű terhelése  

 Gh A hátsó futómű terhelése  

 l Tengelytávolság  

3. A FÉKEZÉS DINAMIKÁJA  
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 hs A tömegközéppont magassága  

A hátsó futómű statikus terhelés részaránya Ψ 

 (3.1) 

A tengelytávolságra vonatkozatott tömegközéppont magasság: 

 (3.2) 

 

3.1. ábra: Az álló- és a fékezett gépkocsira ható erők sematikus ábrázolása. 

A 3.1. ábra alsó része a fékezéskor a gépkocsira ható dinamikus erőket mutatja. Ennél az a 

feltétel, hogy a tömegerőkön és a gumiabroncsokon átvitt erőkön kívül semmi más külső 

behatás nincs. További feltétel az, hogy fékezés közben sem a gépkocsi helyzete az útfelü-

lethez képest, sem pedig a tömegközéppont helyzete nem változik meg. Ezekkel a jelölé-

sekkel: 

 FB,v fékerő az első futóművön 

 FB,h fékerő a hátsó futóművön 

 z lefékezettség 

A gépkocsi dinamikus egyensúlya a menet irányban: 

 

 (3.3) 

A tömegközéppont magassági mérete miatt ellentétben az útfelületen kialakuló erőkkel egy 

dinamikus tengelyátterhelés ± ΔG jön létre a hátsó tengelyről az elsőre. A kerék felfekvési 

pontjára felírt nyomatékok egyensúlyi egyenlet az első és a hátsó tengelyre (lásd az Alap-

ismeretek „Grundlagen” [1]). 
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 (3.4) 

Ehhez hasonlóan a hátsó futóműre felírható a nyomatéki egyensúlyi egyenlet az első futó-

mű kerekének felfekvési pontjára: 

 (3.5) 

Az 1.1 és az 1.2 egyenleteknél használt rövidítéseket behelyettesítve a 3.4 és a 3.5 egyenlet 

a következő alakot veszi fel:  

 (3.6) 

és: 

 (3.7) 

A tengelyterhelések FG,v és FG,h és a fékerők FB,v és FB,h a Coulomb féle törvényszerűség 

szerint: 

 (3.8) 

behelyettesítve. Ahol a µx,B A pillanatnyi tapadási tényező a gumiabroncs és az útfelület 

között (lásd 1.2.4. alfejezet). Ezt behelyettesítjük a 3.6 és a 3.7 egyenletekbe:  

 (3.9) 

  (3.10) 

Ezek az egyenletek általánosan érvényesek. Különleges esetekben azonos tapadási tényező 

kihasználtságnál az első és a hátsó futóműnél µx,B,v = µx,B,h = µx,B , így az egyenlet 

 és  (3.11) 

Együtt a 3.3 egyenlettel adódik: 

 (3.12) 

Ennél feltétel a gumiabroncsok azonos tapadási tényezői µx,B egyértelműen jellemezzék. 

Ez csak akkor igaz, ha a gumiabroncsoknak kiegyenlített a jelleggörbéjük. A 3.2. ábra áb-

rázol ilyet. 

Csak definíciószerűen azonos a tengelyterhelések összege a gépkocsi teljes össztö-

megével. A 3.12 egyenlet ad magyarázatot, hogy ideális esetben azonos tapadási tényező 

kihasználtságnál az első és a hátsó futómű kerekeinél és csak más erők elhanyagolás esetén 

lesz egyenlő a lefékezettség z a tapadási tényezővel µx,B.  
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3.2. ábra: Egy gumiabroncs tapadási tényező µx,B „kiegyenlített jelleggörbéje” az abszolút kerékcsúszás 

(egyenesen gördülő keréknél) függvényében. 

λB = 1-nél a csúszási súrlódási tényező µG,B, amelyet blokkolási értéknek is neveznek, csak kevéssel kisebb, 

mint a µx,B érték. (lásd 1.9. és a 3.13. ábrákat). 

 

3.3. ábra: A tangenciális erők felosztásának diagramja. 

Az ábrázolt parabola az ideális tangenciális erő felosztás és az egyenesek µx,B,v és µx,B,h a gumiabroncs állan-

dó tapadási tényezőinek metszéspontjai, továbbá a parabola szimmetria tengelye. 

Ha a 3.9 egyenletet behelyettesítjük a 3.12-be, létrejön egy paraméteres görbe ábrázolás, 

amely csak ideális esetben az első és a hátsó tengelyen az azonos tapadási tényező kihasz-

náltságnál igaz. 
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 (3.13) 

 (3.14) 

A fenti két egyenlet alapján meghatározható a fajlagos fékerőelosztási karakterisztika 

egyenlete: 

 (3.15) 

Egy paraboláról van szó, melynek abszcisszája FB,v/G g és az ordinátája FB,h/G g. Ezt para-

bolát, mivel ideális esetben azonos tapadási tényező kihasználásnál ábrázolják, az ideális 

tangenciális erő felosztás, vagy az ideális fékerő felosztás parabolájának nevezik. 

A teljes tangenciális erő felosztás teljes diagramja a 3.3. ábrán látható. A görbe alak-

ját csupán a Ψ és a χ értékek határozzék meg, vagyis a tömegközéppont helyzete és a gép-

kocsi tengelytávolsága. 

A görbe a koordináta rendszer első és harmadik negyed részében valóságos. A hátsó ten-

gelynél a különböző fékerőknél FB,h/G g = 0 két kitüntetett pont van, melyekhez a követke-

ző fizikai kijelentések tartoznak: 

1. Z = 0 vagyis nem fékezünk. 

2. Ψ - z∙χ = 0 a hátsó futómű teljes tehermentesülését jelenti. 

Az 1. esetben, vagyis a Z = 0 –nál az FB,v/G g = 0 is nulla. A 2. esetben a körülmény egyen-

letéből adódik z = Ψ/χ. Tehát FB,v/G g = Ψ/χ, ami azt jelenti, hogy csak az első kerekek 

fékeznek.  

Azoknál a gépkocsiknál, melyeknél alacsonyan van a tömegközéppont, egy intenzív 

fékezés miatti „átfordulás” esete a gyakorlatban nem fordul elő. Ez a 3.12 egyenletből kö-

vetkezik, hogy a tapadási tényező µxB éppen egyenlő Ψ/χ -val. A kereskedelemben kapható 

gumiabroncsok tapadási tényezője µB,max jól tapadó útfelületen 0,8 és 1,2 közötti érték. 

Csak verseny abroncsoknál (Sliks) fogja a µB,max = 1,5 értéket túllépni. Magas tömegkö-

zéppontú és kis tengelytávolságú haszonjárműveknél a fenti eset bekövetkezhet, azaz meg-

felelően erős fékezés esetén a gépkocsi „fejre állhat”. 

Hajtáskor amikor a vonó- illetve gyorsító erő az első futóműre hat (FT,v/G g = 0) hasonló 

módon két kitüntetett pont létezik a következő fizikai tartalommal: 

1. Z = 0 vagyis nincs gyorsulás.  

2. 1-Ψ + z∙χ = 0 ugyan azt jelenti, mint előbb vagyis teljesen tehermentesül az első fu-

tómű.  

Az 1. esetben, vagyis a Z = 0 –nál FT,h/G g = 0 is nulla. A 2. esetben a körülmény egyenle-

téből adódik tehát  itt egy olyan folyamatról van szó, amikor a 

gyorsulás z negatív, amikor az erőátvitel csak a hátsó kerekeknél van. A gyakorlatban ilyen 

a gépjárműnél nem következhet be. Például Ψ=0,5 -nél és χ=0,2 –nél a tapadási tényező 

2,5 kellene legyen, amit egyetlen abroncs sem tud megvalósítani. 

A tömegközéppont megfelelő megválasztásával (nagyon hátra kerül) nagy teljesít-

ményű motorral szerelt gépjárműnél – vagyis nagy gyorsulási képességnél lehetséges az 

első futómű teljes tehermentesülése és ezzel a hátsó futómű maximális terhelése. Így lehet-
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séges egy adott tapadási tényezőnél és hátsókerék hajtású gépkocsinál egy optimális gyor-

sulás. Az ilyen kivitelű gépkocsikat „Dragster”–nek nevezik, melyeket az USA-ban gyor-

sulási versenyeken használnak. 

Eredetileg a görbe meredeksége a koordináta rendszerben a fékezést adja 

 (3.16) 

Az csupán a tömegközéppont helyzetétől függ. Minél nagyobb az, annál meredekebb. 

A görbe meredeksége egy tetszőleges helyen a 3.15 egyenlet differenciálásából adódik: 

 (3.17) 

Az FB,h/Gg pozitív maximális értéke, mint ismeretes elérhető, ha dFB,h/dFB,v = 0 A 3.17 

egyenletből adódik 

 (3.18) 

Rövid számolás után adódik, hogy: 

 (3.19) 

és: 

 (3.20) 

A lefékezettség pedig: 

 (3.21) 

A gyorsulás legnagyobb negatív értékét FT,v/Gg és ezért az index T (T=Traction=hajtás) 

akkor érjük el, ha dFT,h/dFT,v  = ∞. Ebből következik: 

 (3.22) 

Rövid számolás után adódik, hogy: 

 (3.23) 

 (3.24) 

A gépkocsi gyorsulása (negatív lefékezettsége) 

 (3.25) 

Bizonyos esetekben érdekelhet a parabola szimmetria egyenese. Ennek egyenlete a követ-

kező számolással határozható meg: 

 (3.26) 
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Az ideális fékerő felosztás paraboláját kiegészíthetjük az állandó lefékezettség egyenesei-

vel is. Ezzel kapcsolatos összefüggés a 3.3 egyenlet. 

 

Az állandó lefékezettség egyenese tehát olyan, amely − 45˚-os szögű, és úgy az abszcisz-

szát, mint az ordinátát z pontban metszi. Továbbá, mint korábban már mutattuk az ideális 

fékerő felosztás parabolájánál µx,B = z. 

A diagramot a teljesség kedvéért kiegészítettük a gumiabroncsok azonos tapadási té-

nyező egyenesével is. A fékerő és a kerékterhelés közötti lineáris összefüggés miatt ezek is 

egyenesek. Ezek azok a pontok, amelyek a lefékezettséget adják, amikor a fék meghibáso-

dik az egyik tengelynél. A másik geometriai hely a metszéspont az ideális fékerő arány 

parabolája és a hozzá tartozó abszcissza, illetve ordináta között. Ha csak az első futómű 

fékez: 

  (3.27) 

A második geometriai hely koordinátái: 

  (3.28) 

Rövid számolás után adódik az állandó tapadási tényező egyenesének egyenlete az első 

tengelynél 

 (3.29) 

Hasonló módon amikor csak a hátsó tengely fékez: 

  (3.30) 

A második geometriai hely koordinátái: 

  (3.31) 

Rövid számolás után a hátsó tengely állandó tapadási tényezők egyenese: 

 (3.32) 

Az ebben a szakaszban bevezetett egyenletek a gépkocsi külső dinamikájára vonatkoznak. 

A viselkedése csak akkor írható le ha ismert a belső dinamika is. 

3.2. Az effektív  fékerő felosztás  

A gépkocsi belső dinamikájáról az alkalmazott fékerő felosztás ad felvilágosítást. Ha csak 

a fékezést tárgyaljuk figyelmen kívül hagyjuk a hajtáslánctól érkező befolyásokat. Ezt a 

tárgyalás módot a törvényhozók hagyták jóvá. A fékezési előírásokban például az USA 

szabványban FMVSS 105, vagy az ECE 13, ill. EU 98/12 előírásban úgy van meghatároz-

va a fékezési viselkedés megítélése, hogy a tengelykapcsoló ki van nyomva, illetve az au-

tomatikus sebességváltó előválasztó karja semleges helyzetben van. 

  az első futómű fékezési belső áttétele, 
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  a hátsó futómű fékezési belső áttétele, 

 phydr,v az első futómű fékező nyomása, 

 phydr,h a hátsó futómű fékező nyomása. 

Így a fékerő az első futóműnél: 

 (3.33) 

A hátsó futóműnél a fékerő: 

 (3.34) 

A mértékegységek N és cm, a B* pedig cm
2
 –ben van megadva, a phydr dN/cm

2
 megfelel 1 

bar–nak. 

A fékerő felosztási tényező DB: 

 (3.35) 

Ez az egyenlet általános érvényű. Különleges eseteknél a fix felosztásnál 

 

Ezzel egyszerűsödik a fékerő felosztási tényező egyenlete 

 (3.36) 

A fékerő felosztási tényező meghatározható a diagramból, éspedig az effektív fékerő fel-

osztás az egyenesének meredeksége. A szabály szerint nem csak fix felosztásnál egyenlő a 

hátsó futóműnél a fékező nyomás az elsőével, hanem a fékerő módosítóknál is ameddig 

nem történt meg az átkapcsolás (lásd 3.6. fejezet). 

A stabilitás számításoknál bevezetjük a hátsó futómű fékerő hányadot Φ. Ez azt adja 

meg, hogy a teljes fékerő hányad része valósul meg a hátsó futóművön. A fékerő módosító 

átkapcsolásánál a Φ –t kicsit körülményes számítani. Ezért az erre vonatkozó egyenletek-

nél lemondtunk megadásáról. A fix felosztásnál a következő egyszerű összefüggés érvé-

nyes: 

 (3.37) 

 (3.38) 

3.3. Ideális és effektív  fékerő felosztási diagram  

Az ideális fékerő felosztási diagram és a megvalósított effektív fékerő felosztási diagram 

az első síknegyedben ábrázolhatóak. Ennek segítségével részletesen magyarázhatjuk a 

gépkocsi fékezés közbeni viselkedését. A diagram, ha az első és a hátsó futóműre azonos 

gumiabroncsokat szerelnek, így a tapadási tényezők azonosak lesznek egymással.  A to-

vábbiakban itt csak fix fékerő felosztást tárgyalunk. Más megvalósított fékerő felosztások, 

ha szükséges, hasonló módon kezelhetők. Aki további részletek iránt érdeklődik, vegye elő 

a Burckhart/Burg: Berechnung und Rekonstruktion des Bremsverhalten von PkW című 

könyvet. 
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3.4. ábra: Ideális és effektív fékerő felosztási diagram. A fajlagos hátsó tengely fékereje a fajlagos első ten-

gely fékerő függvényében van ábrázolva. Fix effektív fékerő arányú üres gépkocsira vonatkozik. 

1 – az ideális fékerő felosztás parabolája 

2 – a valóságos fékerő felosztás egyenese 

3 – az állandó tapadási tényező egyenese az első tengelynél 

4 - az állandó tapadási tényező egyenese a hátsó tengelynél 

5 – a kritikus lefékezettség zkr 

A 3.4. ábra egy csaknem üres gépkocsi ideális és effektív fix fékerő felosztását mutatja. A 

csaknem üres gépkocsin a menetkész gépkocsit értjük a vezetővel. Az a gépkocsi, melynek 

csomagtere a hátsó részen van, a fékezés stabilitása szempontjából kedvezőtlen. Általáno-

san érvényes, mint ahogyan a szakirodalomban is található, egy tengely kerekei akkor 

blokkolnak, amikor a megvalósított fékerő felosztás egyenese a gumiabroncs és az útfelület 

állandó tapadási tényező egyenesét metszi. Amennyiben az ilyen metszéspont az egyenes-

sel az ideális fékerő felosztás parabolája alatt van, akkor először az első kerekek blokkol-

nak. Ha a metszéspont a felett van, akkor először a hátsó kerekek blokkolnak. 

Egy fontos jellemző a megvalósított fékerő felosztás egyenesének és az ideális fékerő 

felosztás parabolájának metszéspontja. Ez határozza meg a kritikus lefékezettséget. 

 (3.39) 

Ugyanezt a kritikus tapadási tényező értékének is nevezhetjük. Ha a gumiabroncs és az 

útfelület közötti tapadási tényező nagyobb, mint a zkr, akkor először a hátsó futómű blok-

kol, ha pedig kisebb, akkor az első. 

3.4. A gumiabroncsok hatása 

Egy gépkocsi, amelyik az engedélyezett abroncsokkal stabilan fékezhető, - tehát először az 

első futómű blokkol – ha „jobb” abroncsokat szerelnek fel, ami nagyobb maximális tapa-

dási tényezőt jelent, vészfékezésnél instabillá válik. Ennek az oka az, hogy µx,B,max > zkr 

először a hátsó futómű blokkol. Ez a tény csak kevéssé ismert. Tehát mielőtt „jobb” abron-

csokat szerelnek fel, tanácsos először a gépkocsi gyártójának szakvéleményét kikérni. 

Amennyiben a kritikus lefékezettség csak kevéssel az ECE 13 előírás 10. mellékletében, és 

a 3.1 szakaszban előírt: 
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felett van, az abroncscsere nem javasolt (lásd Kerekek és abroncsok (Reifen und Räder) 

[5]). 

A „jobb” abroncs felszerelése veszélyes (lásd 2.4.3. alfejezetet). Normál menetviszo-

nyok mellett a gépkocsi kifogástalanul viselkedne. A kanyar határsebessége relatíve nagy, 

a vezetőt arra inspirálja, hogy még jobban használja ki a teljesítőképességét. Ameddig a 

lefékezettség a kritikus érték zkr alatt marad, a gépkocsi stabil. A normál forgalomban al-

kalmazott lefékezettségnél z = 0,2 és 0,3 között van és csak különleges esetekben éri el a 

0,6 értéket. A vezetőt semmi nem figyelmezteti a fennálló veszélyre. 

Kritikus lesz a helyzet akkor, amikor a közlekedési szituáció száraz, jól tapadó úton, 

a vezetőt hirtelen fékezésre kényszeríti. Ilyen esetben a bizalma tovább növekszik gépko-

csija fékezési stabilitásában. Teljes erővel rátapos a fékpedálra, holott nem feltétlenül lenne 

szükséges. A gépkocsi nagyon gyorsan lassul, és átlépi a zkr értéket. A hátsó futómű hirte-

len blokkol és a gépkocsi rendszerint elhagyja az utat. A nagy lefékezettségnél a „kitörési 

sebesség” olyan nagy, hogy nincs olyan vezető, amelyik ezt kormánymozdulattal ki tudná 

egyenlíteni. 

Az előbb leírt gépkocsi viselkedés sok „megmagyarázhatatlan” balesetre adhat ma-

gyarázatot. Ráadásul mindez sík, száraz, egyenes útszakaszon történt egy kiprovokált vész-

fékezésnél, amikor a gépkocsi elhagyta az útpályát. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a törvényesen előírt zkr = 082 érték a korszerű 

gépkocsikhoz és gumiabroncsokhoz túl kicsi. Azok a vállalatok, amelyek gyors autókat 

gyártanak ezért ezt az értéket törekszenek 

-től -ig 

megvalósítani. Ennek az alapja az, hogy a kerékfékszerkezet belső áttétele a C
* 

az elhárít-

hatatlan gyártási szóródás miatt alatta van a számítástechnikailag megállapított zkr értékhez 

tartozónak, melyet nem lehet garantálni. A ± 10%-os eltérések (a középértékre vonatkoz-

tatva) megfelelnek a szabályoknak. A korszerű nagy tapadású abroncsok az előbb meg-

adott megemelt értékhez képest kevesek, mert a tapadási tényező kedvező körülmények 

között  

 

értéket éri el. A gépkocsi viselkedésénél csúszós úton mivel a zkr érték nem érhető el aján-

latos ezeknél az abroncsoknál mind a négy kerékre ható elektronikusan szabályozott ABS 

rendszert felszerelni (lásd Kerékcsúszás szabályozó rendszerek „Radschlupf-

Regelsystemen” kötetet [7]).  

3.5. Számítási példa: Fékerő felosztás  

A gépkocsi fékerő felosztásának megítéléséhez a következő példát mutatjuk be: 

Adott egy gépkocsi, melynek menetkész súlya a vezetővel együtt Gg = 17,9 kN. A 

hátsó tengely terhelés részaránya Ψ = 0,46 és a tengelytávolságra vonatkoztatott tömegkö-

zéppont magassága χ = 0,21. A gépkocsi fix fékerő felosztású és a fékerő felosztási faktor 

DB = 0,38. 

A hátsó tengely fékerő részaránya Φ ezekkel az adatokkal a következő értéket éri el: 

 (3.37) 
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Így a kritikus lefékezettség zkr (illetve a kritikus tapadási tényező µkr) 

 (3.39) 

A lefékezettség az első tengely blokkolásának kezdetén: 

 (3.40) 

A lefékezettség a hátsó tengely blokkolásának kezdetén, amennyiben az blokkol először: 

 (3.41) 

Amennyiben az első és a hátsó tengelynél azonosak a tapadási tényezők, mint ahogy álta-

lában azonos gumiabroncsot alkalmaznak, adódik a következő táblázat: 

µx,B 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 

zbl,v 0,435 0,541 0,654 0,776 0,907 1,049 1,202 1,370 

zbl,h 0,605 0,688 0,763 0,831 0,892 0,948 1,000 1,047 

ztat 0,435 0,541 0,654 0,776 0,892 0,948 1,000 1,047 

A gépkocsi stabilan fékeződik, az első futómű blokkol 

először 

A gépkocsi instabil, a hátsó futómű blokkol 

először 

A ztat lefékezettségen azt a tényleges értéket értjük, amikor az egyik tengely éppen blok-

kolni kezd. 

Általánosan érvényes: 

 (3.3) 

és együtt a 3.36 egyenlettel: 

 (3.42) 

ebből adódik: 

 (3.43) 

Így adódik az első tengely fékerő aránya: 

 (3.44) 

A hátsó tengelynél: 

 (3.45) 

A dinamikus tengelyterhelés elöl: 

 (3.46) 

és hátul: 

 (3.47) 

A gumiabroncsok tényleges tapadási tényező kihasználtsága az első tengelynél: 

 (3.48) 
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 (3.49) 

és a hátsó: 

 (3.50) 

Az előző táblázat alapján válasszunk ki két pontot és ezekre vonatkozó tényleges tapadási 

tényező kihasználtságot számítsuk ki. Válasszuk ki a µx,B = 0,8 és a µx,B = 1,2 pontokat. 

Az első pontra adódik: 

 

 (3.44) 

 (3.45) 

 (3.6) 

 (3.7) 

 (3.8) 

 (3.8) 

 

A tapadási tényező µx,B = 0,80 tehát olyan, ami teljes fékezésnél kell legyen és olyan az 

első tengelynél teljes a kihasználás. A hátsó tengelynél azonban 10 % tartalék áll rendelke-

zésre. Csak egy kevéssel nagyobb fékezésnél blokkolna az első tengely. 

A második esetben adódik: 

 

 (3.44) 

 (3.45) 

 (3.6) 

 (3.7) 

 (3.8) 

 (3.8) 
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3.5. ábra: Terhelt gépkocsi fékerő felosztási diagram, melynél fix az effektív felosztás (lásd 3.14. ábra). 

Ebben az esetben a tapadási tényező µx,B,max = 1,2 ez a hátsó tengelynél teljesen ki van 

használva, miközben az első tengelynél még 20% tartalék rendelkezésre áll. Csak kissé 

erősebb fékezésnél blokkolna a hátsó tengely és a gépkocsi kitörne. 

A gépkocsi terhelési állapota jelentős befolyást gyakorol a gépkocsi fékezési visel-

kedésére. Ez akkor tűnik ki jelentősen, ha például terhelve megy tovább. Az ehhez tartozó 

fékerő felosztási diagram a 3.5. ábrán látható. 

A tárgyalt gépkocsi terhelésekor a tömege Gg,be = 21,4 kN. A hátsó tengely fékezési 

hányada megváltozik Ψ = 0,52 értékre. A viszonylagos tömegközéppont magassága nem 

változik. 

Így a kritikus lefékezettség: 

 (3.39) 

Az egyes tengelyek blokkolásának kezdetén a lefékezettségekre vonatkozó táblázat: 

µx,B 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 

zbl,v 0,387 0,481 0,581 0,689 0,806 0,932 1,069 1,218 

zbl,h 0,684 0,778 0,863 0,939 1,009 1,072 1,130 1,184 

ztat 0,387 0,481 0,581 0,689 0,806 0,932 1,069 1,184 

 

A gépkocsi stabilan fékeződik, az első futómű blokkol először 

 

A gépkocsi insta-

bil, a hátsó futó-

mű blokkol elő-

ször 

Ismét kikeressük a két pontot µx,B = 0,8 és a µx,B = 1,2. 

Az első esetben a következő adódik: 

 

 (3.44) 

 (3.45) 

 (3.6) 

 (3.7) 
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 (3.8) 

 (3.8) 

Az első futómű tapadási tényezője, mint lennie kell, teljesen ki van használva. A hátsó 

futóműnek kb. 37 % tartaléka van (a -ra vonatkoztatva). Ez tehát jelentősen alul-

fékezett. A második esetben a következő adódik: 

 

 (3.44) 

 (3.45) 

 (3.6) 

 (3.7) 

 (3.8) 

 (3.8) 

Terhelt gépkocsinál a tapadási tényező µx,B,max = 1,2 a hátsó futóműnél teljesen ki van 

használva. Valójában még van 1,7% tartalék. A viszonyok megközelítőleg optimálisnak 

mondhatók. 

A példák jól mutatják a terhelés jelentős hatását. A fékezési stabilitás, amikor a csomagtér 

a hátsó futómű felett van, terheletlen állapotban a legrosszabb. Ezért a fékrendszert erre az 

állapotra hangolják be. Minden más esetben leromlik vagy a stabilitás, vagy a fékezhető-

ség. 

3.6. Fékerő vezérlő berendezések  

3.6.1. Fogalommagyarázatok  

A fékerő vezérlő berendezéseket a szakirodalom olykor tévesen fékerő szabályozónak ne-

vezi. Az a feladatuk, hogy a gépkocsinál megvalósított effektív fékerő felosztást minél 

közelebb hozza az ideális fékerő felosztás parabolájához [14] [15].  

Az a megnevezés, tehát, hogy fékerő szabályozó helytelen. A szabályozáshoz ugya-

nis egy zárt szabályozási kör szükséges.  

Tehát szükséges lenne egy visszacsatolás a pillanatnyilag érvényes szabályozott ér-

tékről. Valamennyi használatos, így nevezett berendezésnél ez nem áll rendelkezésre. Va-

lójában a fékező nyomás és ezzel a fékerő is vezérelve van. Emiatt bármely fennálló hiba a 

szabályozással nem fog megszűnni, hanem minden hatásával benne marad a rendszerben. 

Egy ilyen berendezés alkalmazásakor ezt soha nem szabad elfelejteni.  

Fékerő vezérlő berendezések csoportosítása: 

 Nyomáshatároló fékerőmódosító berendezések, 

 Nyomásaránytartó fékerőmódosító berendezések. 

 



78  GÉPJÁRMŰ-FUTÓMŰVEK II. 

www.tankonyvtar.hu   Manfred Burckhardt, BME 

 

3.6. ábra: Különböző fékerő korlátozó és lassulásfüggő átkapcsolási pontú a fékerő módosító az ideális 

fékerőfelosztási diagramba berajzolva. 

1. A Bendix fékerő határoló diagramja a 3.7. ábra szerint magasan lévő átkapcsolási ponttal. 

2. A Girling vállalat sugaras karakterisztikájú fékerő korlátozó diagramja a 3.8 ábra szerint. 

Az ideális fékerő arány parabolája szaggatott vonallal van megrajzolva. 

 

3.6a ábra: Különböző nyomásaránytartó fékerő módosítók nyomásfüggő átkapcsolási ponttal. A bemeneti 

nyomás függvényében ábrázolva a kimeneti nyomás. 

1. A Teves cég nyomásaránytartó fékerő módosítójának diagramja a 3.9., illetve a 3.10. ábrák szerint 

állandó nyomásfüggő átkapcsolási ponttal. 

2. A Teves cég nyomásaránytartó fékerő módosítójának diagramja a terheléstől függő átkapcsolási 

nyomásokkal. 

Mindkettőnek van egy átkapcsolási pontja, ahol megváltozik a karakterisztika. A fékerő 

határolónál az átkapcsolási pont elérése után további nyomásnövekedés nem lehetséges 

(3.6. ábra). A nyomásaránytartó fékerőmódosítónál változás következik be a fékerő felosz-

tási faktor DB az átkapcsolás után változik. 

Az átkapcsolás lehet: 

 fékező nyomás függő, 

 a gépkocsi lassulásától függő, 

 a gépkocsi terhelésétől függő. 
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3.6.2. Terhelés függő átkapcsolás 

A terhelésfüggő változatnál a fékerő felosztás diagramján az átkapcsolási pont úgy a fékbe-

tét súrlódási tényezőjének változása, mint pedig a gépkocsi tömegének változása befolyá-

solja. Ha a gépkocsinál nincs szintszabályozás, egy kiegészítő egységgel az átkapcsolási 

pont a berugózástól függővé tehető (tehát a hátsó futómű terhelésétől függővé). Ennél arra 

kell odafigyelni, hogy a hátsó kerekek felfüggesztését ezen szempont szerint is jól mére-

tezzék. A gyárilag betervezett „fékezési bólintási” annyira erősen befolyásolja a fékezést, 

hogy fékezéskor a helytelen méretezés vagy karbantartási hiba miatti elállítódás esetén a 

hátsó futómű túlfékezett lesz. (lásd Alapfogalmak „Grundlagen” [1] kötet). Hasonló mó-

don veszélyes ilyen szempontból a futómű „lejjebb ültetése”, mert ilyenkor olyan, mintha 

nagyobb lenne a terhelés, pedig a valóságban ez nem áll fenn. A szükségesnél nagyobb 

nyomás kerül a hátsó futóműhöz. 

A fronthajtású gépkocsik különösen, amikor tömegükhöz képest nagy a terhelésük, 

rendszerint nem nélkülözhetik a fékerő vezérlő berendezést. Az újabb kutatások azt tárták 

fel, hogy a korábban főleg a kedvező ára miatt beépített a nyomásfüggő átkapcsolási pontú 

fékerő korlátozók problémákat okoznak. A nem megfelelő terhelés miatt a gépkocsi féke-

zési tulajdonsága az ilyen berendezések beépítése miatt hátrányosan megváltozik. 

3.6.3. Lassulás függő átkapcsolás  

A nyomásfüggő átkapcsoló pontú fékerőmódosítóknál bizonyos szempontok szerint jobb a 

lassulásfüggő átkapcsolási pontú fékerő korlátozó. Ennél figyelembe kell azt venni, hogy 

az átkapcsolási pont nincs egyértelműen meghatározva. Az a fékpedál működtetési sebes-

ségétől és a teljes fékrendszer állapotától is függ. Különösen fontos a hátsó futómű fékkö-

rének megfelelő légtelenítettsége. A megbízhatóság egy különleges változattal növelhető, 

ez az úgynevezett sugaras karakterisztikájú „lassulásfüggő átkapcsolású fékerő határoló”. 

A fejlesztés a következő irányokba folyik: 

 a kicsi és könnyű szerelvényeket részesítik előnyben, 

 különös értéket képvisel, a korróziónak ellenálló kivitel, 

 lehetőleg ne kelljen beállítani, ezért tűnik előnyösnek a lassulásfüggő változat. 

A jelenlegi fejlesztési állapot legjobban a jelentősebb gyártók különböző kivitelezett válto-

zataival jellemezhető. Itt előre kell bocsátani azt, hogy a kivitel erőteljesen függ a gépkocsi 

fékkör felosztásától. Az egykörös változatok a futóművenkénti fékerő felosztásnál „fekete-

fehér”, vagy TT felosztásnál használatosak. A fronthajtású gépkocsiknál, melyek negatív 

kormánylegördülésű sugarúak is, átlós, vagy „K” fékkör felosztásúak, az úgynevezett 

„Twin-Regler”, vagyis a kétkörös változat használatos, mely mindkét fékkörre hat. Szűk 

átkapcsolási tűrést kell ezeknél betartani. 

 

3.6.4. Konstrukciós kialakítások 

Néhány fontos példát mutatunk be a következőkben a gyártók neve szerinti ABC sorrend-

ben. A 3.7 ábra mutat egy magasan lévő átkapcsolási pontú Bendix fékerő határolót. A 

lehetséges fékerő felosztását a 3.6 ábra mutatja. A főfékhengertől érkező fékező nyomás az 

1-es csatlakozón lép be. Az átfúrt vezetőcsapon 2 átáramlik. Golyósor 3 vezeti meg a tö-

meget 4. Az előfeszített rugó 5 gondoskodik arról, hogy csak egy meghatározott értéknél 

nagyobb lefékezettségnél mozduljon meg a tömeg. Ez határozza meg a kapcsolási pontot. 
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A rövid ideig ható lökések kiegyenlítésére szolgál a dugattyú 6 és a rugó 7. Arról gondos-

kodik, hogy a tömeg kb. z = 0,7 lefékezettségig a helyén maradjon. 

 

 

3.7. ábra: Sematikus metszet egy Bendix nyomáshatárolóról, melynek tömegét (4) golyósor vezeti. A rugók 

beállíthatók. 

1. folyadék belépés; 2. Vezetőcsap; 3. Golyóház; 4. Tömeg; 5. Rugó; 6. Dugattyú; 7. Rugó; 9. Folyadék kilé-

pés; 10. Átfúrt tömítés 

 

3.8. ábra: Sematikus metszet egy Girling nyomáshatárolóról, melynek átkapcsolási pontja lassulásfüggő, 

karakterisztikája pedig sugaras (G-Valve). 

1. Kapcsoló golyó; 2. felfekvő felület; 3. vezérlő nyílás; 4. fékfolyadék tér; 5. Kimenet; 6. Lépcsős dugattyú; 

ist vezérlési áttétel 

A hátsó futómű csatlakozik a 9-hez (3.7. ábra). A tömeg a beállított lefékezettség z felett 

mozdul meg és fekszik fel a tömítéshez 10. Ezzel megakadályozza a további fékezőnyo-

más növekedést. A kifogástalan működés érdekében a fékerő határoló átfolyási ellenállása 

és a hátsó fékkör térfogata egymással össze kell legyen hangolva. Ha ez nem így van, ak-

kora az átkapcsolási pontot a fékpedál lenyomási sebessége jelentősen befolyásolja. 

A 3.8. ábra a Girling cég lassulásfüggő fékerő módosítóját mutatja, melynek a karak-

terisztikája sugaras. A készülék működése a következő: A gépkocsiba történő beszerelése 

hosszirányban, α szögben történik az út felületéhez képest. Ez határozza meg a kapcsoló 

golyóra ható erőket, lásd 3.8a ábra. 
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Kvázi-stacionárius esetben, ha a golyó tömegereje Gg -vel jelölt:  

 (3.52) 

Ebből következik: 

 (3.53) 

 

3.8a ábra: A „G-Valve” golyójára ható erők sematikus ábrázolása 

Amikor a lefékezettség z0 nagyobb, mint tanα, a golyó (1) elindul felfelé az azt megtá-

masztó felületen (2) és felfekszik a nyílásra (3). Ekkor a fékfolyadék átáramlása a kimeneti 

csatlakozó felé megszűnik és a hátsó fékkör lezáródik. Ezért további fékfolyadék nyomás-

növekedés nem lehetséges. Ez csak akkor válik lehetővé, amikor a fékfolyadék bemeneti 

nyomás annyira megnövekszik, hogy a lépcsős dugattyú (6) megmozdul. Ekkor növekszik 

a kimeneti nyomás. A bemeneti és a kimeneti nyomás aránya (D2/D1)
2
. Az ehhez tartozó 

megvalósított fékerő felosztás a 3.6. ábrán látható. 

A 3.9. ábra A fényképen a Teves vállalat „becsavarható” kisméretű fékerő módosító-

ja látható. Az átkapcsolási pontja nyomásfüggő. A 3.10. ábrán egy sematikus metszeti rajz 

látható. A konstrukcióval meghatározott átkapcsolási pontig a bemenetnél és a kimenetnél 

ugyan az a nyomás. Ha a bemenetnél tovább növekszik a nyomás az csak a konstrukcióval 

meghatározott módon, mérsékelten jelentkezik a kimeneten. 

 

3.9. ábra: „Becsavarható” fékerő módosító (Teves) 
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3.10. ábra: A 3.9 ábrán látható „Becsavarható” fékerő módosító metszeti ábrája (Teves) 

Részei: 

1. Ház; 2. Szelep; 3. Rugó; 4. Tárcsa; 5. Tömítés; 6. Tömítés; 7. Nyomó darab; 8. Hüvely; 9. Rugó; 10. Tár-

csa; 11. Tömítés; 12. Differenciál dugattyú; 13. Tömítés; 14. Záró csavar 

Ez a következő módon történik: Nyugalmi állapotban a differenciál dugattyút (12) a rugó 

(9) ereje a záró csavarnak (14) ütközteti. A rugó (3) a szelepet (2) a házban rögzített fém 

tárcsának (4) nyomja. A fék működtetésekor a főfékhengerből a fékfolyadék térfogatárama 

átjut a szelep axiális és radiális hornyain, és tovább áramlik a differenciáldugattyú (12) 

furatán a hátsó kerékhez. Amikor elérjük az átkapcsolási pontot a lépcsős kialakítású diffe-

renciál dugattyú (12) az előfeszített rugó ellenében elmozdul jobbra, a szelep zárja a du-

gattyú furatát. Ha a bemeneti nyomás tovább növekszik, elmozdul a dugattyú és nyit a sze-

lep, majd ismét bezár. A kimeneti nyomás mérsékeltebb további növeléséhez a szelep fo-

lyamatosan nyit és zár. 

A 3.11. ábrán egy korszerű fékerő módosító tengelyterhelés függő kétkörös változatát mutatja.  

 

3.11. ábra: Kétkörös, könnyű kivitelű tengelyterhelés függő átkapcsolási pontú fékerő módosító (Teves). 

A hagyományos készülékekkel szemben a következők az előnyei: 

 50%-kal kisebb tömeg az alumíniumból sajtolt profil alkalmazásával, 

 kompakt építési mód kis helyigény, 

 mechanikus, hidraulikus, vagy pneumatikus vezérlés a terhelés figyelembevételére, 

 építőszekrény elv alkalmazása, 

 korrózióállóság az alumínium és a nemesacél alkalmazása révén. 
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A „twin”–kettős kivitelnél a közös házba egymás mellett két azonos, egymástól függetle-

nül működő egység van beszerelve. A működtetést egy közös kar végzi. Az egyik fékkör 

meghibásodása esetén a másik kör változatlanul működik tovább. Az egység működése a 

következő: 

Az átkapcsolási pont eléréséig a bemeneti és a kimeneti résznél ugyan az a nyomás. 

További nyomásnövekedés esetén a kimeneti nyomás egy a konstrukciótól függő arányban 

kisebb kimeneti nyomást ad. Ez a következő módon történik: Nyomásmentes állapotban a 

dugattyút (2) a működtető kar (12) a rugó (8) erejével a szelephüvelyben (5) az ütközőnek 

nyomja. A tandem főfékhengertől érkező fékfolyadék térfogat az A1 csatlakozóhoz érkezik 

meg és a szelephüvely (5) körgyűrű alakú részén a nyitott szelepen (3) keresztül a kimeneti 

A2 csatlakozóhoz és onnan a hátsó kerekekhez áramlik (3.12. ábra).  

 

3.12. ábra: A 3.11. ábrán látható kétkörös fékerő módosító metszete (Teves). 

1. ház; 2. dugattyú; 3. szelep; 4. szelepfej; 5. szelephüvely; 6. hornyos gyűrűs tömítés; 7. menetes hüvely; 8. 

rugó a beállításhoz; 9. vezetőcsap; 10. vezetőhüvely; 11. kar; 12. gömb fejű csap; A1 bemeneti csatlakozó; 

A2 kimeneti csatlakozó 

Amikor elérjük az átkapcsolási nyomást, elmozdul a dugattyú (2), a működtető kar (11) 

ellenében legyőzve a rugóerőt, egészen addig, míg a szelep (3) eléri a szelephüvelyt (5). A 

bemeneti részen a további nyomásnövekedéskor a dugattyú ide-oda mozogni kezd az erő 

kiegyenlítődése következtében és így a szelep (3) a szelepülékre (5) támaszkodik, majd 

kinyitja a keresztmetszetet és ismét zárja. Ennek megfelelően az A2 kimeneti csatlakozónál 

a dugattyú és a szelepülék megfelelő keresztmetszeteitől függően mérsékeltebb lesz a 

nyomásnövekedés. Ha lecsökken a nyomás a tandem főfékhengerben a dugattyú (2) a ru-

góval terhelt működtető karral (11) visszamozdul az alaphelyzetig. Ezzel egy időben le-

csökken a nyomás a fékkör hátsó részében a szelep gumi alakzatán (4) keresztül, melynek 

tömítő ajka (3) ilyenkor visszacsapó szelepként működik. Ennek a fékerő módosítónak a 

működési diagramja a 3.6a ábrán látható. 
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Azonnal felismerhető, hogy a rugó (8) pontos beállítása a megfelelő jelleggörbe mi-

att döntő fontosságú. A csavarral (12) egy bizonyos korrekció lehetséges. Ennél a típusnál 

a gyakorlatban ennek pontos beállítása szükséges. A különböző gyártók piacon lévő ter-

mékeinek sokféle kivitele létezik. Lényeges elvi továbblépések ezen a területen nem várha-

tók.  

A fékező nyomás vezérlés területén a fejlesztések az előbb említett egységektől elka-

nyarodnak az ABS felé. A fronthajtású gépkocsiknál van olyan elképzelés is, az egyszerű-

sített ABS-nél, hogy csak az első kerekek szabályozottak a hátsók pedig csak „együtt vezé-

reltek”. Erről részletesebben a kerékcsúszás szabályozó rendszerek „Radschlupf-

Regelsysteme” [7] kötetben lehet olvasni.   

3.7. A gumiabroncsok menetirányú jelleggörbéinek figyelembe vétele  

3.7.1. Optimális kerékcsúszás  

A fékerő felosztási diagrammal kapcsolatos eddigi számítások és az erre alapozott feltéte-

lek azt sugallják, hogy egy abroncsra egyértelműen csak egy tapadási tényező µx,B diagram 

rendelhető hozzá. Ez az előfeltétel kedvező a fékezési jellemzők elméleti tárgyalása szem-

pontjából. Ez azonban nem mindig igaz.   

Azért, hogy dönteni lehessen, hogy az eddig felállított egyenletek a valóságnak 

mennyire felelnek meg, illetve mely esetekben szükségesek korrekciók, szükség van a gu-

miabroncsok fékezés közbeni viselkedésére vonatkozó pontos ismeretekre. Egyenes meneti 

fékezéskor – és a következőkben csak ezt fogjuk tárgyalni – a gumiabroncs viselkedését az 

úgynevezett tapadási tényező – kerékcsúszás diagram jellemzi. Ennél a gumiabroncs tapa-

dási tényezőjét µx,B az útfelülethez viszonyított kerékcsúszás λB függvényében ábrázolják 

(1.9. ábra). A λB értéket az 1.12 egyenlet határozza meg az 1.2.3. alfejezetben.  

 (1.12) 

λB = 0 a szabadon gördülő kereket jelenti 

λB = 1 pedig a blokkoló kereket jelenti 

Minden gumiabroncsnak összefüggésben az útfelülettel saját jelleggörbéje van. Ez főként a 

gumiabroncs konstrukciós felépítésétől, továbbá s futófelület gumikeverékétől függ, de 

jelentős hatása van a futófelület profiljának is. A gyakorlatban előforduló különböző gumi-

abroncs jelleggörbék minőségileg két csoportba sorolhatók (3.13. ábra).  

Az 1. csoportba sorolhatóknál a µx,B,max érték egy úgynevezett optimális csúszásnál 

λom relatíve nagy, rendszerint korszerű abroncsokról van szó, jól tapadó útfelületen 20%- 

30% csúszás. Minél kevésbé jól tapadó az útfelület, annál kisebb lesz a λom érték. A blok-

koló kerék csúszási tényezőjét is megadják, mérik a maximális tapadási tényezőt, ami kis 

értékű. A viszonyszám µG,B / µx,B,max = 0,8 jól használható. Többnyire ezek az abroncsok 

megfelelnek a kormányozhatóság és a nyomtartás vonatkozásában. A fékezési tulajdonság 

szempontjából azonban nem a legjobbak. 

A 2. csoportba sorolható gumiabroncsoknál nincs kifejezett tapadási tényező maxi-

mum megadva. A kis tapadási tényező következtében egy bizonyos, például 30 %-os ke-

rékcsúszás felett elegendő csupán a µx,B értéket megadni, hogy jellemezni lehessen az ab-

roncsot. Ez rendszerint az 1-kategóriába tartozó abroncs csúszási értékénél nagyobb. A 

kormányozhatóság és a nyomtartás vonatkozásában többnyire közepes minősítést kapnak. 

A fékezési tulajdonság szempontjából azonban jó a minősítésük. Az ebbe a 2. csoportba 
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tartozó abroncsok viselkedését tárgyaltuk eddig és közölt fékerő felosztási diagramok is 

ezekre vonatkoznak. Az 1-csoportba tartozó abroncsoknál a fékezési viselkedések tényle-

ges megítéléséhez korrekcióra van szükség, melyet a 3.14. ábra tartalmat. 

 

3.13. ábra: Két különböző karakterisztikájú gumiabroncs tapadási tényezője µx,B egyenes meneti fékezéskor 

az abszolút kerékcsúszás λB függvényében. 

1. görbe: Gumiabroncs kiemelkedő tapadási tényező µx,B,max maximummal. 

2. görbe: „kiegynlített” gumiabroncs blokkoláskor a csúszási tényező µG,B  nagy értékű. 

 

 

3.14. ábra: Terhelt gépkocsi fékerő felosztási diagramja, mely gumiabroncsának kiemelkedő tapadási ténye-

ző maximuma van (lásd 3.5. ábra). 

1. Az ideális fékerő felosztás parabolája 

2. A megvalósított fékerő arány egyenese, az első keréknél a tapadási tényező maximumának µx,B,v,max eléré-

séig. 

3. A megvalósított fékerő arány „instabil” szakasza 

4. Az „instabil” fékerő felosztási szakasz blokkoló első kerekeknél (csúszási súrlódási tényező µG,B,v addig, 

amíg eléri a hátsó futóműnél a legnagyobb tapadási tényezőt µx,B,h,max. 

5. A „végállapot” –amikor mind a négy kerék blokkol (µG,B,v =µG,B,h = z) 
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3.7.2. Maximális tapadás  

A fékpedálon kifejtett növekvő erőnél a fékerő felosztás diagramján a megvalósított fékerő 

arány egyenesén egy re feljebb megy az aktuális pont, egészen addig, amikor metszi a ta-

padási tényező µx,B,max egyenesét. Az ehhez a ponthoz tartozó lefékezettség: 

 (3.54) 

A hátsó futóműnél a fajlagos fékerő: 

 (3.55) 

A határérték legkisebb átlépésekor a 3.54 egyenlet szerint azonnal blokkol az első tengely 

és a tapadási tényező visszaesik µG,B, értékre. Ez a hátsó tengely fékerejét nem befolyásol-

ja. Egy újabb, kisebb lassulás áll be. Ezt az értéket a 3.55 egyenese és az első tengely csú-

szási súrlódás egyenesének µG,B,v metszéspontja határozza meg. Rövid számolással a kö-

vetkező adódik: 

 (3.56) 

A blokkoló első kerekek ellenére tovább növekszik a pedálerő a fékezés üzemi pontja to-

vább vándorol a µx,B,v = µG,B,v egyenesen felfelé, amíg metszésbe kerül a hátsó tengely ál-

landó tapadási tényező µx,B,h = µx,B,h,max egyenessel. Ebben a pontban a lefékezettség: 

 (3.57) 

A fajlagos első tengely fékerő ezen a helyen: 

 (3.58) 

A hozzá tartozó fajlagos hátsó tengely fékerő: 

 (3.59) 

Egy további kis pedálerő növekedés azt eredményezi, hogy a hátsó tengely is blokkol. Ek-

kor µx,B,v = µx,B,h= µG,B,v. A lefékezettség ekkor egyenlő a kerék csúszási tényezőjével µG,B,v 

A maximális lefékezettség a 3.54 egyenletből adódik, vagyis amikor az első futómű 

blokkolási határát elértük. Bizonyos mértékig gyakorlott vezető a 3.57 egyenlet szerinti 

esetet, amelynél az első kerekek blokkoltak és a hátsó kerekek közvetlenül a blokkolás 

előtt vannak, viszonylag könnyen reagálható.  

3.7.3. Számítási példa 

A vizsgált gépkocsi hátsótengely terhelés részaránya Ψ = 0,52 a fajlagos tömegközéppont 

magasság χ = 0,21 a hátsó tengely fékerő részaránya Φ = 0,273. Az alkalmazott gumiab-

roncsok maximális tapadási tényezője µx,B,max = 1,065 és a csúszási súrlódási tényező 

µG,B,h = 0,825. Keressük a blokkolási pontokat az első és a hátsó tengelynél. 

A maximális lefékezettség közvetlenül az első futómű blokkolása előtt: 

 (3.54) 
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Az első tengely blokkolása után a lefékezettség: 

 (3.56) 

Közvetlenül a hátsó tengely blokkolása előtt: 

 (3.57) 

A viszonylagos első tengely fékerő: 

 (3.58) 

A viszonylagos hátsó tengely fékerő: 

 (3.59) 

Amikor blokkol a hátsó tengely is, a teljes gépkocsi lefékezettsége (g index) zbl,g = 0,825. 

Így valamennyi keresett érték ismert. A legnagyobb lefékezettség z = 1,016 közvetlenül az 

első tengely blokkolása előtt. Utána csökken a lefékezettség 0,831-re amit a vezető is meg-

érez. Közvetlenül azelőtt, hogy jelentős pedálerő növekedés lenne, a hátsó tengely is blok-

kol. A második legnagyobb lefékezettség z = 0,904 értéket elérte. Végül pedig a beállítan-

dó érték 0,825 jelentősen rosszabb, amit egy gyakorlott vezető optimálisnak tartana. Ez a 

viszony 0,825/1,016 = 0,812 értéket mutat.  

3.8. A motorfék hatás figyelembevétele  

3.8.1. Hajtásmódok  

A fékezés dinamika eddigi vizsgálatai és méretezési eljárásai mindig ideális gépkocsival 

történtek, ami kinyomott tengelykapcsolót jelent. Ez az állapot van előírva valamennyi 

törvényalkotó előírásában. A valóság a közúti forgalomban egészen más. A hagyományos 

sebességváltóval szerelt gépkocsiknál vészfékezéskor a gépkocsivezető rendszerint „elfe-

lejti” lenyomni a kuplung pedált. Rendszerint ez csak akkor történik meg, amikor már „le-

fulladt” a motor. 

Az automatikus sebességváltóval szerelt gépkocsiknál nem szokás az előválasztó kart 

semleges helyzetbe mozdítani. Abból indulhatunk tehát ki, hogy a fékezések többségénél 

kiegészítő erő hat a hajtásláncon keresztül a hajtott futóműre. Ez természetesen befolyásol-

ja a gépkocsi fékezési tulajdonságát. Egészen a nagy lefékezettségekig a motor fékező 

nyomatéka nagyobb, mint ami a forgó tömegek lefékezéséhez szükséges lenne. Az, hogy 

ennek hatása pozitív, vagy negatív a gépkocsi koncepciójától függ. Hátsókerék-hajtásnál a 

fékező erőt ezek növelik. Ezzel a gépkocsi instabilabbá válhat. Ezért az a helyes, hogy a 

fékerő felosztást „stabilabbra” kell tervezni, mint amit a törvényhozók megkövetelnek. 

Elsőkerék-hajtásnál a motor fékező hatása az első kerekek fékerejét növelik. Tehát 

amikor nem nyomják le a tengelykapcsolót az első kerekek válnak túlfékezetté, vagyis 

korábban fognak blokkolni. Ennél olyanra kell megválasztani a fékerő felosztást, hogy az 

ideális fékerő felosztást a lehető legjobban megközelítse. Ez azt jelenti tehát, hogy a tör-

vényhozás által előírt kritikus lefékezettségi értéket nem szabad jelentősen túllépni. A gép-

kocsi megítélésénél döntő, hogy milyen nagyságrendűnek felételezik az előbb említett ki-

egészítő erőket. Ez alapvetően különbözik a hagyományos és az automatikus sebességvál-

tóval szerelt változatoknál. 
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3.8.2. Gépkocsik kézi kapcsolású sebességváltóval  

A kézi kapcsolású sebességváltóknál a fix áthajtás miatt a viszonyok könnyen áttekinthe-

tők. Az alkalmazható módszer a következő: A differenciálmű és a sebességváltó áttételét, a 

kerék dinamikus gördülési sugarát rdyn célszerű módon az úgynevezett specifikus fordulat-

számmal nsp veszik figyelembe. Ez a motor fordulatszám nM [min
-1

] és a gépkocsi sebessé-

gének v hányadosaként definiálják az éppen bekapcsolt sebességfokozatnál. 

 (3.60) 

 MB,M – a motor fékező nyomatéka, 

 FB,M – a motor fékező hatásából a hajtott tengelyen ébredő fékerő. 

Az energia megmaradás törvénye alapján: 

 (3.61) 

ismert, hogy a motor fordulatszám nM [min 
-1

] 

 (3.62) 

3.60 és a 3.62 egyenletek összevonása és egy kis átalakítás után: 

 (3.63) 

Így meghatározható a kiegészítő fékerő a hajtott tengelyen ha lenne egy stacionárius álla-

pot, illetve amikor a hajtóműnek nem lenne tehetetlenségi nyomatéka. Ez utóbbi feltételek 

azonban nem teljesülnek. Fékezéskor a hajtómű részei a gépkocsival együtt lassulnak. Ez 

azt jelenti, hogy a forgó tömegek lassítására további fékerő szükséges. Emiatt a motor fé-

kező hatása csökken. 

 MB,T  a motor fordulatszámra vonatkoztatott hajtómű tömegek nyomatéka [Nm] 

 JT a motor fordulatszámra vonatkoztatott tömegtehetetlenségi nyomaték [Nm] 

a hajtómű részek: motor, sebességváltó, csuklós-, és kardán tengelyek [kg∙m
2
], 

vagy mindjárt [N m s
2
]. 

így adódik: 

 (3.64) 

az  definíciós egyenletéből adódik: 

 (3.65) 

A gépkocsi lassulására az ismert egyenlet: 

 (3.66) 

ebből adódik végül: 

 (3.67) 

A tömegtehetetlenség miatt lecsökkentett kiegészítő fékező erő a hajtott tengelyen: 

 (3.68) 
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Így a hajtás miatt a kiegészítő eredő fékerő 

 (3.69) 

 

3.15. ábra: Egy dízelmotor család fékező nyomatékai MB,M a fordulatszám függvényében, kiegészítésként 

megadva a maximális nyomaték MM,max is. 

1 – 3 l lökettérfogatú motor és turbótöltő; 2 – 3 l lökettérfogatú szívómotor; 3 – 2,4 l lökettérfogatú szívómo-

tor; 4 – 2 l lökettérfogatú szívómotor. 

Motor 

száma 
Motor fordulatszámok [min

-1
] MM,max 

 2400 3200 4000 4600  

1 59,3 76,7 98,1 116,9 232 

2 52,1 66,8 81,2 94,0 172 

3 41,8 49,5 61,3 69,5 137 

4 37,4 43,6 53,5 60,8 113 

Mivel MB,M a motor fordulatszámától függ, ezért a menetsebességtől is, a fékerő felosztási 

görbéhez minden sebességnél hozzáadódik egy másik görbe. Ezt az adott pillanatban be-

kapcsolt sebességfokozat áttétele erősen befolyásolja. Példaként a 3.15. ábra egy dízelmo-

tor sorozat fékező nyomatékát MBM a motor fordulatszám nM függvényében mutatja. A 

motorok a lökettérfogat és a maximális nyomatékuk MM,max függvényében a diagramból 

kiválaszthatók. Kellő pontosságú közelítő adat a motor fékező nyomatékából a következő 

összefüggéssel határozható meg: 

 (3.70) 



90  GÉPJÁRMŰ-FUTÓMŰVEK II. 

www.tankonyvtar.hu   Manfred Burckhardt, BME 

 

A továbbiakban 

 iG az adott fokozatban a hajtómű áttétele, 

 iD a differenciálmű áttétele, 

ezekkel a jelölésekkel a következő összefüggések adódnak: 

 (3.71) 

így tehát a specifikus fordulatszám: 

 (3.72) 

A 3.15. ábra és 3.70 és 3.72 egyenlet értékeivel a 3.69 egyenlettel a hajtó tengelyre ható 

motor fékező erő  meghatározható. Első közelítésben – különösen kis lefékezett-

ségnél csúszós úton – a tömegtehetetlenség miatti motor fékező nyomaték csökkenés elha-

nyagolható. 

3.8.3. Személygépkocsi automatikus sebességváltóval és fix effektív fékerő felosztással 

Az automatikus sebességváltóval szerelt gépkocsiknál a viszonyok nem tekinthetők át 

olyan egyszerűen, mint a kézi kapcsolású sebességváltókkal szerelteknél. Ennek oka, hogy 

a hidrodinamikus nyomatékváltó áttétele nem ismert. Ez legtöbb esetben csak a hajtási 

üzemmódban ismert. A toló üzemmódra vonatkozóan csak kevés az információ. A gyakor-

lat számára azonban nem a pontos érték a fontos. Elegendő lenne csak a várható kiegészítő 

erő nagyságrendjét ismerni. 

Mivel ez különösen nehéz a kimeneti adatokat megszerezni, egy félig empirikus 

módszert mutatunk be. Lehetővé teszi a kiegészítő erő várható értékének nagyságrendjét 

megbecsülni. Ennek a módszernek a pontossága a baleseti rekonstrukciókhoz elegendő. A 

számításhoz az adott gépkocsi „kifutási görbéjét” használjuk. Ennek felvételéhez pontosan 

sík és vízszintes út, valamint egy „ötödik kerék” kell. A mérés a következő módon törté-

nik: a gépkocsit felgyorsítjuk a v0 kezdeti sebességre, ezután következik a kifutás. Amit az 

„ötödik kerékkel” mérünk: az utat az idő függvényében. A kifutási görbét a következő kö-

zelítő egyenlet írja le: 

 (3.73) 

A „K” meghatározásához két empirikusan meghatározott pontot kell a kifutási görbén fel-

venni. Ezekhez tartoznak az s1 és az s2 utak, illetve a t1 és a t2 idők. Az alábbi összefüggés-

sel egy programozható zsebszámológép segítségével meghatározható a lassulási faktor K 

[s
-1

]. 

 (3.74) 

A további számításokhoz a v0 kezdősebesség [m/s]-ban: 

 (3.75) 

A pillanatnyi sebesség tetszőleges időpontban t. mely a t1 és a t2 időpillanatok között van: 

 (3.76) 

és az ehhez tartozó gépjárműlassulás 
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 (3.77) 

Itt mutatkozik az exponenciális összefüggés előnye. 

Tehát a számolt gépkocsi lassulásnál a légellenállás, a gördülési ellenállás, és a mo-

tor fékező hatása veendő figyelembe. Azért, hogy ezeket a hatásokat szétválaszthassuk 

egymástól, a kifutási méréseket semleges helyzetű sebességváltó karnál és több sebesség-

fokozatban kell végrehajtani. 

A lassítási faktort tehát mérjünk a harmadik fokozatban K3, majd semleges helyzetben K0, 

így a motor fékező hatásának értéke: 

 (3.78) 

A hajtott tengely fajlagos fékereje: 

 (3.79) 

Ezek az értékek csak a kifutási vizsgálatnál érvényesek. A legtöbb esetben a nagyobb las-

sulású fékezéseknél a hajtáslánc tehetetlenségi nyomatékát is figyelembe kell venni. Ezek-

nél a mechanikus sebességváltóknál levezetett 3.68 egyenlet érvényes. A tömegtehetetlen-

ség miatti fékező erő csökkenés a kifutási kísérleteknél és a lefékezettség. 

 (3.77a) 

Ha megkaptuk a 3.80 egyenlet által kiszámított értéket, a végleges korrekciós értéket le 

kell vonni ebből. Valamennyi befolyásoló tényezőt figyelembe véve a kifutási vizsgálatnál 

végül megkapható az eredő fékező erő. 

 (3.80) 

Ezzel valamennyi a számításhoz szükséges érték ismert. 

3.8.4. Számítási példa: automatikus sebességváltó 

Adott egy standard építésű személygépkocsi, három fokozatú automatikus sebességváltó-

val. A kifutási vizsgálatnál a mért nehézségi erő a: Gg = 21,4 kN. A további adatok: 

Üres mérés s1 = 671,70 m t1 = 20 s s2= 1354,26 m t2 = 50 s 

3. fokozatban s1 = 354,77 m t1 = 10 s s2= 918,55 m t2 = 35 s 

2. fokozatban s1 = 135,93 m t1 = 5 s s2= 418,71 m t2 = 20 s 

A hátsó differenciálmű áttétele:  

A 2 m kerék kerülethez:   

3. fokozati áttétel:  2. fokozati áttétel:  

A hajtáslánc tömegtehetetlenségi nyomatéka: 

–  Motor  

–  Hidrodinamikus nyomatékváltó, primer  

–  Hidrodinamikus nyomatékváltó, szekunder  

Kerekek és tengelyek a motor fordulatszámra redukálva: 

3. fokozatban  
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2. fokozatban  

Keressük a fékerő felosztási diagramot, melyet a motor fékező hatása befolyásol a követ-

kező gépkocsi adatokkal: 

–  menetkész súlyerő a vezetővel együtt  

–  a hátsó tengelyterhelés részaránya  

–  fajlagos súlypontmagasság  

–  a fékerő fix felosztású   

A megadott adatokkal a 3.74 egyenletből: 

   

a specifikus fordulatszám a 3. fokozatban: 

 a második fokozatban  

A hajtáslánc tömegtehetetlenségének fékereje a harmadik (közvetlen) fokozatban: 

 (3.68) 

a második fokozatban: 

 (3.68a) 

a lassítási faktor a harmadik fokozatban 

 (3.78) 

a második fokozatban: 

 (3.78a) 

A számítás eredményeit a hátsókerék hajtású gépkocsinál a 3.16. ábrán, a harmadik foko-

zatban és a 3.17. ábrán a második fokozatban láthatjuk. 

A motor fékező hatásának, mint látható, a következő hatása van: 

Miközben a gépkocsi a kiegészítő fékhatás nélkül a teljes fékezési tartományban kb. 

z = 0,905-ig abszolút stabil, ez erősen korlátozottá válik a motor fékező hatása miatt, külö-

nösen nagy sebességnél. 50 m/s menetsebességnél a gépkocsi z = 0,35 z = 0,65 lefékezett-

ség között stabil. 40 m/s sebesség alatt a motor befolyása olyan csekély, hogy a gyakorlat-

ban elhanyagolható. 30 m/s sebességnél z = 0,09 z = 0,84 lefékezettség között stabil. 

A vizsgált három fokozatú sebességváltónál a második fokozatban a viszonyok még 

sokkal kedvezőtlenebbek. 30 m/s sebességnél a teljes lefékezettségi tartományban a féke-

zés nem stabil. A vezető csak olyan erővel léphet a fékpedálra, hogy a kritikus tapadási 

tényezőt a hátsó keréknél ne lépje túl. A megcélzott lefékezettség z = 0,75 µx,B,max = 0,8-

nál túl nagy. Csak akkor realizálható, ha a vezető a gépkocsit jól tudja uralni. 20 m/s sebes-

ségnél a stabil tartomány z = 0,25 z = 0,85 lefékezettség közötti. 

Hátsókerék hajtású gépkocsinál, üres állapotban a motor fékező hatása a stabilitásra 

kedvezőtlen. A gépkocsi fix fékerő felosztásnál annál kedvezőbben viselkedik, minél na-

gyobb a terhelése. Egészen a megengedett terhelésig egyre jobb a lefékezettség és a stabili-

tás is. 
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3.16. ábra: A csaknem üres hátsókerék hajtású gépkocsinál a motor fékező hatásának befolyása a megvalósí-

tott fékerő arányra a példaként felhozott gépkocsinál. 

A fékerő arány fix az automatikus sebességváltóval szerelt gépkocsinál a „D” fokozat volt bekapcsolva. 

1 – Az ideális fékerő arány parabolája; 2 – A megvalósított fékerő arány egyenesei, amikor a sebességváltó 

semleges „N” fokozatban van. 

A számok 10 –től 50 –ig a megvalósított fékerő aránynál a sebességet jelölik. A motorfék hatása látszik a 

diagramon. 

 

3.17. ábra: A motor fékhatásának hatása a megvalósított fix fékerő arányra csaknem üres, hátsókerék hajtá-

sú gépkocsinál a bekapcsolt második sebességfokozatban. 

A gépkocsi három fokozatú automatikus sebességváltóval van szerelve (a részletek a 3.16 ábrán). 

3.8.5. Standard építésű gépkocsi, automatikus sebességváltóval és fékerő módosítóval 

Alapvetően ugyan azok a hatások mutatkoznak az automatikus sebességváltóval szerelt, 

hátsókerék hajtású gépkocsinál, amelyet fékerő módosítóval is elláttak, mint a fix fékkör 

felosztású változatnál. Itt az elvileg kisebb stabilitási tartalék negatív hatása a közepes le-

fékezettségeknél kisebb. Nagy sebességeknél a gépkocsi a teljes fékezési tartományban 

instabil. Ez különösen érvényes az erős motorral szerelt változatoknál. A leírt jelenség bi-

zonyítja, hogy a fékerő módosítóval ellátott típusváltozat, különösen nagy sebességnél 

rosszabbul viselkedik, mint a fix fékerő felosztású változat. A fenti kijelentést helyhiány 

miatt nem részletezzük tovább. Akit a részletek érdekelnek, további információkat talál a 

Burckhart/Burg: A személygépkocsik fékezési viselkedésének számításai és rekonstrukció-

ja (Berechnung und Rekonstruktion des Bremsverhaltens von PKW) című könyvben [11]. 
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3.8.6. Automatikus sebességváltóval szerelt elsőkerék-hajtású személygépkocsi 

Az elsőkerék-hajtású személygépkocsiknál a motor fékező hatásának egészen más a befo-

lyása. A 3.18. ábra a 3. fokozatban, a 3.19. ábra pedig a második fokozatban mutatja a, 

hogyan viselkedne a számításoknál leírt gépkocsi elsőkerék-hajtással. Egyből felismerhető, 

hogy kinyomott tengelykapcsolónál a stabilitás javul, az első kerék blokkolási pontjának az 

árán. Minél nagyobb a motor teljesítménye, annál nagyobb lesz az első kerekek túlféke-

zettsége akkor, amikor a sebességfokozat be van kapcsolva. 

 

3.18. ábra: A motor fékhatásának hatása a megvalósított fix fékerő arányra csaknem üres, elsőkerék hajtású 

gépkocsinál a bekapcsolt közvetlen sebességfokozatban (részletek a 3.16 ábrán). 

 

3.19. ábra: A motor fékező hatásának befolyása a megvalósított fékerő arányra, csaknem üres gépkocsinál 

fix fékerő aránynál. 

A gépkocsi elsőkerék-hajtású, az automatikus sebességváltó a 2. fokozatban van (további részletek a 3.16 

ábrán) 

3.8.7. Összefoglalás 

A tengelyek blokkolási pontjai az ismertetett módon számíthatók. A hátsókerék-hajtású 

gépkocsiknál az először blokkoló első tengelynél a lefékezettség: 

 (3.81) 
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Az először blokkoló hátsó tengelynél: 

 (3.82) 

A kettő közül a kisebb érték a mértékadó. Egyúttal ez azt is megadja, hogy melyik tengely 

blokkol először. Ehhez hasonlóan az elsőkerék-hajtású gépkocsinál is megadja az előbb 

blokkoló első tengelyt. 

 (3.83) 

és az először blokkoló hátsó tengelyt: 

 (3.84) 

Az egyenletekből egyértelműen adódik, hogy a hátsókerék-hajtásnál a motor fékező nyo-

matéka zbl,v és a zbl,h értékekből, destabilizáló hatású, miközben az elsőkerék-hajtású gép-

kocsinál a zbl,v és a zbl,h értékek alapján a stabilitás szempontjából első tengely túlfékezett-

ség jön létre.  

3.9. Az aerodinamikai erők  befolyása  

3.9.1. A korrigált lefékezettség  

A légellenállásból adódó erők nem csak a menettulajdonságoknál, hanem a fékezés közbe-

ni viselkedés szempontjából is jelentős szerepet játszanak. A légellenállás növeli a gépko-

csi lefékezettségét, különösen nagy sebességnél jelentős mértékben anélkül, hogy ehhez a 

gumiabroncsok tapadási tényezőjét igénybe kellene venni. A légellenállást kiegészíti még a 

felhajtó erő is, amely rossz karosszéria kialakítás esetén jelentős lehet, és a gépkocsi féke-

zés közbeni stabilitását jelentősen befolyásolhatja. Az, hogy milyen nagy ez a befolyás 

csupán az utóbbi években vált ismertté. Erre már a harmincas évek végén felhívta a fi-

gyelmet Kamm. 

Különösen érintettek ilyen vonatkozásban a légellenállás szempontjából kedvező ki-

alakítású gépkocsik. Úttörők voltak a verseny és a sport autók. A karosszéria megfelelő 

kialakításával sikerült a felhajtó erőt leszorító erővé átalakítani. Különösen sikeres volt ez 

az úgynevezett „wing car” elvnél. Ezzel a menet és a fékezési tulajdonságokat jelentősen 

javították. A gépkocsi aerodinamikáját szisztematikusan fejlesztették, áramlási korrekció-

kat hajtottak végre és alkalmazni kezdték az úgynevezett „spoiler”-eket. 

Jaray, Kamm, Schlör, Evering első ezzel kapcsolatos munkái főleg a légellenállás 

csökkentésére irányultak és csupán Kamm foglalkozott az iránystabilitással. Jelenleg már a 

gépjárművek valamennyi tulajdonságainak a javítása a cél. Nagy sebességű gépkocsiknál 

már egyetlen vállalat sem hanyagolhatja el a menettulajdonságokra kedvező aerodinamikai 

kialakításokat (lásd a Menettulajdonságok „Fahrverhalten” [9] és [13] köteteket). 

Ez a fejezet a jelenlegi gépkocsik fékezési viselkedését befolyásoló aerodinamikai 

erők hatásával foglalkozik. Megmutatja, hogy milyen nagy a hatása a sebességnek, mert 

azzal négyzetesen arányos. Sok nagy sebességnél bekövetkezett baleset nem magyarázható 

a fékerő felosztás klasszikus diagramjával. 
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Azért, hogy az áramló levegő erői tárgyalhatók legyenek, egy új koordináta rendszert 

kell bevezetni és az erők hatása ebben tárgyalható egyértelműen. Erre vonatkozik a DIN 

70000 szabvány (lásd 3.20 ábra és a Járműmechanika „Fahrzeugmechanik” kötet [4] és 

[13]. 

 
 

3.20. ábra: A közúti járműveknél alkalmazott koordináta rendszer DIN 70000. 

X, Y, Z a koordináta rendszer tengelyei, melyek jobb sodrásúak és úgy követik egymást, 

mint a jobb kéz hüvelyk, mutató, és középső ujjai. Az X és az Y tengelyek az úttal párhu-

zamos síkot határozzák meg. A Z tengely pedig felfelé mutat. Nincs meghatározva az X és 

az Y tengelyek pozitív iránya. Bár a DIN 70000 az X, Y síkot az vízszintesnek mondja, 

tanácsos ezt nem vízszintesen, hanem az úttal párhuzamosan felvenni, vagyis az emelkedő 

szög αs1. Ez megkönnyíti a számítást. Az x’, y’, z’ a járműhez rögzített koordináta rend-

szer, mely a felépítményhez rögzített és együtt mozog a gépkocsival. Az úgynevezett stati-

kus állapotban, a gépkocsi vízszintes útfelületen, a kormány egyenes irányban, az x’, y’, z’ 

párhuzamos az X, Y, Z a koordináta rendszerrel. A koordináta rendszer kezdete nem meg-

határozott, nem kell feltétlenül a felépítmény tömegközéppontjában „W” lennie. Az x’ és 

az y’ tengelyek a felépítmény középsíkjában vannak. Az x’ előre, az y’ ballra, a z’ pedig 

felfelé mutat. Az x, y, z a vízszintes koordináta rendszer, melyet a gépkocsi magával visz 

és az x/y sík párhuzamos az X/Y síkkal. A horizontális koordináta rendszer kezdőpontja 

célszerűen a gépkocsihoz rögzített koordináta rendszerrel egybe kell essen. 

A rendszer a gépkocsihoz kötött. A koordináta rendszer kezdőpontja a kerekek fel-

fekvési pontjainak síkjában kell legyen, méghozzá a gépkocsi hossz és a közép- tengelyé-

nek metszéspontjában. Méghozzá keresztben a hosszirányú „lotrechti” síkra a jármű tö-

megközéppontjában. Az x és az y tengelyek a kerekek felfekvési felületeinek síkjába es-

nek. Az y tengely merőleges az x tengelyre és a menetirányhoz képest balra pozitív. A z 

tengely az x, y síkra merőleges és felfelé pozitív. 

Az aerodinamikai erőkomponenseket a következő módon jelöljük:  

 x irányban  légellenállásból származó pozitív a + x irányban, 

 y irányban oldal irányú erők pozitív a + y irányban, 
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 z irányban felhajtó erő pozitív a + z irányban. 

A nyomatékokat is a DIN 70000 határozza meg: 

 x tengely körül billentő nyomaték, 

 y tengely körül bólintó nyomaték, 

 z tengely körül perdítő nyomaték. 

A fékezési stabilitás vonatkozásában a bólintó nyomaték a teljes felhajtó erő jön számítás-

ba. A stabilitás szempontjából döntően fontos az első tengelyre ható felhajtó erő FAuf, v , a 

hátsó tengelyre ható felhajtó erő FAuf,h a mutatott módon lehet megítélni a gépkocsi stabili-

tási jellemzőit. 

Mint ismert,az aerodinamikai erők a következő módon határozhatók meg: 

Légellenállás:  (3.85) 

Felhajtó erő:  (3.86) 

Egyszerűsítve a következő aerodinamikai egyenletek írhatók fel: 

Légellenállás: 

 (3.87) 

Első tengely felhajtó erő: 

 (3.88) 

Hátsó tengely felhajtó erő: 

 (3.89) 

 

3.21 ábra: Fékezett gépkocsira ható erők és jelölések sematikus ábrázolása az aerodinamikai hatások figye-

lembevételével (lásd 3.1 ábra). 

20˚C hőmérsékleten a levegő sűrűségét ς = 1,22 kg/m
3
 értékkel vesszük figyelembe. A 

légellenállási tényező cw és a gépkocsi homlokfelülete „A” m
2
–ben megadva, több oldalas 

táblázatban található a Járműmechanika „Fahrzeugmechanik” kötet [4] és a Gépjárművek 

viselkedése „Fahrverhalten” [9] kötetekben. 
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A felhajtó erő tényezője c Auf erősen függ a kocsiszekrény alakjától. Az ezzel kapcso-

latos részletek megtalálhatók a Hucho: Gépjárművek aerodinamikája „Aerodinamik des 

Automobils” [13] című kötetben (Vogel Buchverlag Würzburg).  

A fajlagos tengelyterhelések értékeit, mint korábban is csillaggal jelöljük. Az aerodi-

namikai erőket is figyelembe vevő értékek a 3.21 ábra jelöléseivel a v [m/s]–ban történő 

behelyettesítésével: 

 (3.90) 

 (3.91) 

Megszorozva a gumiabroncs megfelelő tapadási tényezőjével a fajlagos fékerők: 

 (3.92) 

 (3.93) 

A gépkocsi lefékezettsége az első és a hátsó tengely fajlagos fékerőinek összegeként a faj-

lagos légellenállás figyelembevételével: 

 (3.94) 

A z
*
 a korrigált lefékezettség. A fékezési tulajdonságok megítélése szempontjából fontos a 

lefékezettség ismerete, amikor valamelyik tengely blokkol. Anélkül, hogy ennek pontos 

levezetését közölnénk (hely hiány miatt) az erre vonatkozó eredményeket megadjuk. A 

korrigált lefékezettség, amikor először az első tengely blokkol, fix fékerő arány esetén:   

 (3.95) 

Ehhez hasonlóan a korrigált lefékezettség amikor először a hátsó tengely blokkol: 

 (3.96) 

Mindkét esetben a tényleges lefékezettséghez a fajlagos légellenállási erők: 

 (3.97) 

Azonnal felismerhető, hogy a megcélzott lefékezettség erősen sebességfüggő. Ezért egy 

konkrét eset megítélése a következő módon kell történjen: 

Kiszámítjuk a  és a  és a zL értékeit különböző sebességeknél és beírjuk egy 

táblázatba. Mindig a kisebb  és a  értékek a mértékadók. Ameddig először elérjük 

a  értéket a gépkocsi fékezés szempontjából stabil. A  érték elérésének kezdetén 

instabillá válik. A gumiabroncs elvárható, legnagyobb tapadási érték µx,B,max =1,0. Ennek 

változása gyorsan áttekintést ad a gépkocsi fékezési viselkedéséről a teljes aktuális tarto-

mányban. 
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3.9.2. Számítási példa standard építésű személygépkocsinál 

Adott egy standard építésű személygépkocsi, melynek teljes súlyereje 17,9 kN. A hátsó 

tengely terhelés részaránya Ψ = 0,47 és a tömegközéppont fajlagos magassága χ = 0,21. A 

hátsó tengely fékerő részarány Φ = 0,275.  

A gépkocsi aerodinamikai jellemzői:  

  

   

A 3.87 egyenlet alapján: 

 

A kifejlesztett spoilerek gondos felszerelésével előre és hátra a légellenállás csökken: 

 spoiler elöl és hátul 

   

A hátsó spoiler nélkül: 

 Csak a hátsó spoiler 

   

Egy hátsó spoilerrel: 

   

Keressük a gépkocsival elérhető lefékezettséget valamelyik tengelynél a blokkolás kezde-

tén, ha a tapadási tényező µx,B = 0,9. 

Az aerodinamikai erőket figyelmen kívül hagyva: 

 (3.39) 

 (3.40) 

 (3.41) 

Az első tengely blokkol először egy kedvező értéknél zbl,v = 0,890 értéknél. A gépkocsi 

tehát stabil. Ez azért van így, mert a zkr az első tengely blokkolási értéke feletti lefékezett-

ségnél van. 

Az aerodinamikai erők figyelembevételével a különböző konstrukciós változatoknál: 

 (3.95) 

 (3.96) 

 (3.97) 
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3.22. ábra: A gépkocsi tengelyeinek blokkolásáig megcélzott lefékezettség és a tényleges teljes lefékezettség 

ztat különböző konstrukciós megoldásoknál a gépkocsi sebességének függvényében. 

 - Lefékezettség az aerodinamikai erők figyelembevételével az első tengely blokkolásának kezdetén 

 - Lefékezettség az aerodinamikai erők figyelembevételével a hátsó tengely blokkolásának kezdetén 

zL – Lefékezettség a légellenállás figyelembe vételével 

Ezekkel az adatokkal és a 3.94 egyenlet ztat értékével a következő táblázat adódik (3.22. 

ábra): 

v [m/s] 10 20 30 40 50 60 

 0,889 0,885 0,879 0,871 0,861 0,848 

 0,909 0,901 0,887 0,868 0,844 0,814 

zL 0,002 0,009 0,020 0,036 0,056 0,080 

ztat 0,891 0,894 0,899 0,904 0,900 0,894 

 

A tényleges lefékezettség értékei ztat kicsit alatta maradnak az aerodinamikai erők figye-

lembe vétele nélküli értékeknek. Az érdekessége az, hogy a gépkocsi 30 és 40 m/s sebes-

ség közötti tartományban átlépi a stabilitási határt, és ennél nagyobb sebességnél egyre 

instabilabbá válik. 

Az elöl és hátul spoilerrel ellátott gépkocsinál: 

 (3.95) 

 (3.96) 

 (3.97) 
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3.23. ábra: Elöl és hátul spoilerrel felszerelt gépkocsi lefékezettsége a tengelyek blokkolásáig. 

A megcélzott és a tényleges ztat lefékezettség a menetsebesség függvényében. 

A fenti adatokkal a következő táblázat adódik (2. táblázat, 3.23. ábra): 

v [m/s] 10 20 30 40 50 60 

 0,890 0,890 0,889 0,888 0,888 0,887 

 0,911 0,910 0,909 0,906 0,904 0,900 

zL 0,002 0,008 0,019 0,034 0,053 0,076 

ztat 0,892 0,898 0,908 0,922 0,941 0,963 

 

Az aerodinamikailag jobbított gépkocsi, mint látható, a teljes tartományban stabil marad. A 

megcélozható tényleges lefékezettség az első tengely blokkolásának kezdetéig 216 km/h 

sebességnél (60 m/s) kb. 7,7%-kal nagyobb, ami biztonsági okból nagyon kívánatos. 

A csak hátsó spoilerrel felszerelt gépkocsinál: 

 (3.95) 

 (3.96) 

 (3.97) 
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3.24 ábra: A gépkocsinál, melyre csak hátsó spoilert szereltek, a tengelyek blokkolásának kezdetéig megcé-

lozható lefékezettség és a teljes tényleges lefékezettség ztat a menetsebesség függvényében. 

Így a következő táblázat adódik (3. táblázat, 3.24. ábra): 

v [m/s] 10 20 30 40 50 60 

 0,889 0,885 0,879 0,871 0,861 0,848 

 0,911 0,909 0,906 0,904 0,900  

zL 0,002 0,009 0,020 0,036 0,056 0,080 

ztat 0,891 0,894 0,899 0,907 0,917 0,928 

 

A gépkocsi a teljes sebességtartományban stabil marad fékezéskor. Az elérhető lefékezett-

ség a nagyobb első tengely felhajtó erő miatt kisebb, mint az aerodinamikailag optimalizált 

gépkocsinál. Kb. 3,3%-kal, nem túl sokkal kisebb, mint a tömeg. 

A csak első spoilerrel felszerelt gépkocsinál: 

 (3.95) 

 (3.96) 

 (3.97) 
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3.25 ábra: Lefékezettség a gépkocsinál, melyre csak első spoilert szereltek. A tengelyek blokkolásának kezde-

téig megcélozható lefékezettség és a teljes tényleges lefékezettség ztat a menetsebesség függvényében. 

Az adatokkal a következő táblázat adódik 4. táblázat, 3.25. ábra: 

v [m/s] 10 20 30 40 50 60 

 0,890 0,890 0,889 0,888 0,888 0,887 

 0,909 0,901 0,887 0,868 0,844 0,814 

zL 0,002 0,008 0,019 0,034 0,053 0,076 

ztat 0,892 0,898 0,906 0,902 0,897 0,890 

A 4. táblázatból megtudható, hogy ez a gépkocsi már 30 m/s sebesség alatt elkezd instabil-

lá válni. 216 km/h sebességnél jelentős instabilitás lép fel, amely a  és a  közötti 

relatív nagy eltéréssel magyarázható. A lefékezettség azonos nagyságrendű mint a másik 

konstrukciós változatban. 

A példa mutatja, hogy veszélyes csupán optikai alapon egy hátsó spoilert felszerelni 

egy másik helyett. Összefoglalásként a következő következtetések vonhatjuk le: 

 Megfelelő kivitelű spoilerrel a nem optimális kivitelű gépkocsinak úgy a ténylege-

sen megvalósítható lassulása, mint a stabilitása jelentősen javítható.  

 Csupán egy hátsó spoiler felszerelése rendszerint növeli a fékezés közbeni stabili-

tást. Csökkenti azonban egy adott tapadási tényezőnél a lefékezettséget az első ten-

gely blokkolási pontjában. 

 Csupán egy első spoiler felszerelése a fékezés közbeni stabilitást nagy sebességnél 

jelentősen rontja. Ez a tény a közlekedési baleseti kutatásoknál és rekonstrukciók-

nál nagyobb figyelmet igényel. 

 Az engedélyezési hatóságok, (TÜV és Kraftfahbundesamt) a nem minősített 

spoilerek felszerelését biztonsági okokból feltétlenül meg kell tiltsák. Nem vezethe-

tő be egyedi engedély (ABE az StVZO 22§-a szerint) a spoilerekre. Az előzőekben 

leírtak szerint ugyanis nem egy önálló műszaki egységről van szó, amelyre az emlí-

tett engedély vonatkozik. A gépkocsi fékezési viselkedésére olyan jelentős, hogy az 

érinti a termékfelelősséget. 

3.9.3. Számítási példa „C csoport”-ba tartozó sport spoilerre: 

Egy második példával emeljük ki az aerodinamika pozitív hatását. A sikeres „C csoport”-

os gépkocsiról van szó, melynek adatai a következők: 
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–  Össztömeg:  

–  A hátsó tengelyterhelés részaránya:  

–  A hátsó tengely fékerő részaránya:   

–  Viszonylagos tömegközéppont magasság:  

–  Aerodinamikai adatok: ; ;  

Az erős leszorító erő (negatív felhajtó erő) úgy az első, mint a hátsó tengelynél a kocsi-

szekrény kialakításával és nagy méretű hátsó légterelővel valósul meg. A felszerelt gumi-

abroncsok tapadási tényezője száraz, jól tapadó úton µx,B,max≈1,5. Ezekkel az adatokkal: 

 (3.95) 

 (3.96) 

 (3.97) 

 

3.26. ábra: A tengelyek blokkolásáig megvalósuló lefékezettség és a tényleges, teljes lefékezettség ztat aerodi-

namikailag optimalizált „C csoportos” prototípus légterelővel a gépkocsi sebesség függvényében. 

60 m/s sebességnél a tengelyek blokkolása nélkül akkora lassulás érhető el, mely háromszorosa a nehézségi 

gyorsulásnak. 

Ezekkel az adatokkal adódik a következő táblázat:  

v [m/s] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

 1,579 1,683 1,857 2,100 2,413 2,795 3,247 3,768 4,359 

 1,518 1,658 1,891 2,217 2,637 3,150 3,756 4,455 5,247 

zL 0,006 0,024 0,054 0,096 0,150 0,216 0,294 0,384 0,486 

ztat 1,524 1,682 1,911 2,196 2,563 3,011 3,541 4,152 4,845 

Az 5. táblázatból az olvasható ki, hogy a fenti fékrendszerrel a gépkocsi 90 km/h –nál (25 

m/s) kisebb sebességnél még instabil, először a hátsó tengely blokkol. Nagyobb sebesség-

nél a hátsó légterelő stabilizálja. Az elérhető lefékezettség nagyon nagy. A ténylegesen 
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elérhető gépkocsi lassulás nagy sebességnél kevésbé függ a tapadási tényezőtől, sokkal 

inkább a vezető által megvalósított fékező nyomástól. Az ehhez szükséges testi erő jelen-

tős. Az adott lefékezettségek az eméletileg lehetséges maximális értéknek felelnek meg. A 

normál gépkocsival történő összehasonlításnál a „C csoportos” -nál az aerodinamikai le-

szorító erő hatása jelentős. Enélkül a „C csoportos” gépkocsi esélytelen lenne. 

3.10. Tangenciális erőfelosztás diagramja és gyorsulási jellemzők  

3.10.1. Fogalom magyarázat 

A fékerő felosztási diagram a tangenciális erők felosztási diagramjának az első 

síknegyedbe eső része, mint azt a 3.3. ábra mutatja. A harmadik síknegyed rész is valósá-

gos, amely a gépkocsi vonóerő felosztását ábrázolja. A diagram birtokában a fékerő felosz-

tási diagramhoz hasonló módszerrel a gépkocsi gyorsítási jellemzőit is megítélhetjük. 

Alapvetően alkalmazhatók a fékerő felosztásnál használt egyenletek, csupán az inde-

xeket kell megfelelő módon megváltoztatni. Az egyszerűség és a jobb áttekinthetőség miatt 

célszerű új fogalmakat és a T indexet (T = Treiben) bevezetni, amely pozitív a számítások-

nál (így az előjel hiba elkerülhető). A következő definíciókat alkalmazzuk: 

 a nehézségi gyorsulásra vonatkoztatott gépkocsi gyorsulás  

 a gyorsulás irányában érvényes tapadási tényező 

hajtó nyomaték felosztás összkerékhajtásnál =  

hajtóerő felosztási faktor  (összkerékhajtásnál) 

 = fajlagos gépkocsi gyorsulás, amikor az első kerekek kezdenek kipörögni 

 = fajlagos gépkocsi gyorsulás, amikor a hátsó kerekek kezdenek kipörögni 

 = fajlagos kritikus gépkocsi gyorsulás,összerék hajtású gépkocsinál, amikor a zkr –nél 

kisebb lefékezettségnél a hátsó kerekek az elsők előtt kezdenek kipörögni. 

A megnevezett definíciókkal a fékerő felosztás analógiájára az alapvető egyenletek: 

Hátsókerék hajtásnál: 

 (3.98) 

Elsőkerék hajtásnál: 

 (3.99) 

Összkerék hajtásnál két határérték is adódik, melyek közül mindig a kisebb érvényes. 

 (3.100) 

 (3.101) 

A fajlagos kritikus gyorsulás: 

 (3.102) 
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A fent megadott egyenletekkel egyszerű módon meg lehet határozni a gépkocsi gyorsítási 

viselkedését. Erre mutatunk néhány példát. 

3.10.2. Standard építésű személygépkocsi számítási példája: 

Adott egy hátsókerék hajtású gépkocsi csaknem üres állapotban. A hátsó tengely terhelés 

részaránya Ψ = 0,46 és a viszonylagos tömegközéppont magassága χ = 0,21. Keressük a 

fajlagos gyorsulást µx,T,h = 0,1 továbbá 0,5 illetve 0,9 értékeknél: 

A következő értékek adódnak: 

  – nél (3.98) 

  – nél (3.98) 

  – nél (3.98) 

Ugyan ezt a gépkocsit terhelve, a hátsó tengely terhelés részaránya Ψ = 0,52 így adódik: 

  – nél (3.98) 

  – nél (3.98) 

  – nél (3.98) 

A számítás alapján egyértelműen kitűnik a terhelés jelentős hatása a hátsókerék hajtású 

gépkocsinál. Nagyobb gyorsulásnál arányosan nagyobb lesz a hátsó tengely terhelés ará-

nya. A két gépkocsi gyorsulási viselkedésének összehasonlításakor feltétlenül figyelembe 

kell venni a tengelyterhelés változásokat is. A fent közölt egyenletekkel a különböző hatá-

sok befolyása kiértékelhető. 

3.10.3. Elsőkerék-hajtású személygépkocsi számítási példája: 

Adott egy elsőkerék-hajtású személygépkocsi csaknem üres állapotban Ψ = 0,4. 

  – nél (3.99) 

  – nél (3.99) 

  – nél (3.99) 

A terhelés esetén az elsőkerék-hajtású személygépkocsinál növekszik a hátsó tengely ter-

helésének részaránya. A megengedett teljes terhelés elérésekor a Ψ = 0,46 értéket érné el. 

Ez ugyan annyi, mint a csaknem üres állapotban a hátsó tengely terhelésének részaránya a 

hátsókerék-hajtású gépkocsinál. Így adódik: 

 (3.99) 

 (3.99) 

 (3.99) 
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Tehát az elsőkerék-hajtású személygépkocsi csaknem üres állapotban kis tapadási ténye-

zőnél µx,T, = 0,1 –nél jelentősen kedvezőbben viselkedik, mint a hátsókerék-hajtású 

. 

Nagy tapadási tényezőnél µx,T, = 0,9 –nél ez a viszony megfordul. Itt a hátsókerék-hajtású 

kedvezőbb  

Teljes terhelés esetén, kis tapadási tényezőnél az első- és a hátsókerék-hajtású gépkocsi 

azonos . Nagy tapadási tényezőnél a hátsókerék-hajtású 

egyértelműen jobb  értékkel szemben. További részleteket 

talál a Járműmechanika „Fahrzeugmechanik” [4] és a Menetviselkedések „Fahrverhalten” 

[9] kötetekben. 

3.10.4. Összkerék-hajtású személygépkocsi számítási példa 

Az elsőkerék-hajtású személygépkocsi hátsó kerekeit is hajtják kiegészítőleg. Középső 

differenciálmű osztja szét a nyomatékot 50-50% arányban a futóművek között. Így tehát 

és Φ = 0,5. A Ψ tényező a kigészítő tömeg miatt a hajtott hátsó tengely miatt 0,42-

re. A csaknem üres gépkocsinál: 

 (3.100) 

 (3.101) 

Különböző tapadási tényezőknél a következő értékek adódnak: 

µx,T 0,1 0,5 0,9 

 0,111 0,479 0,758 

 0,088 0,532 1,215 

 0,088 0,479 0,758 

Mint említettük az összkerék-hajtású személygépkocsi gyorsulási tulajdonsága, ha nincs 

bekapcsolva a középső differenciálzár, kedvezőbb, mint az elsőkerék-hajtásúé vagy a hát-

sókerék-hajtásúé. Kis tapadási tényezőnél először a hátsó kerék pörög ki, nagy tapadási 

tényezőnél azonban az első. 

Ha a gépkocsi a megengedett értékig terhelve van aΨ értéke 0,48 –ra növekszik. Eb-

ben az esetben az eredmények: 

µx,T 0,1 0,5 0,9 

 0,100 0,430 0,679 

 0,100 0,532 1,389 

 0,100 0,430 0,679 

Kis tapadási tényezőnél egy csekély javulás tapasztalható a gyorsítás közbeni gépkocsi 

viselkedésnél nagy tapadási tényezőnél romlás vehető észre. µx,T, > 0,1 -nél először az első 

kerekek pörögnek ki. Ez azt jelenti, hogy üres gépkocsinál egy adott tengelyterhelés felosz-

tásnál változatlan hajtó erő felosztásnál 50-50 % csak tükörjégnél kedvezőbb. Nagyobb 

tapadási tényezőnél kedvezőbb lenne, ha a hátsó tengelyre jutna nagyobb hajtó nyomaték. 

Ugyanez érvényes, amikor a hátsó tengelyterhelés arány nagyobb.  

Ha azt szeretnék, hogy az összkerék hajtás hatékony legyen, változó hajtóerő felosz-

tást kell megvalósítani. Minél nagyobb a tapadási tényező és minél nagyobb a hátsó ten-

gely terhelésének részaránya, annál nagyobb hajtó erő hányadot kell megvalósítani a hátsó 

tengelynél. 
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Versenyautóknál, melyeknél µx,T, = 1,5 értékkel is lehet számolni, az összkerék haj-

tás csak csekély elméleti előnyt jelent. Ezt a hajtott tengely többlet tömege egyenlíti ki. Ez 

a mélyebb oka annak, hogy a Forma 1-ben az összkerék hajtás nem honosodott meg. 

A példák mutatják, hogy a vonóerő felosztási diagram következetes alkalmazása le-

hetséges és a gépjárművek továbbfejlesztésével kapcsolatos fontos szabályok szűrhetők le 

belőle. 

3.11. A személygépkocsi közepes fékező teljesítménye  

Az előző fejezetekben az egyes fékezési folyamatokat kvázi stacionárius problémaként 

kezeltük. A forgalomban azonban kényszerből egymás után több fékezés is történik. A 

köztük eltelt idő a mindenkori forgalmi szituációtól függ. 

A fékberendezés igénybevétele szempontjából fontos, hogy milyen teljesítményre 

van szükség. Ilyen vonatkozásban fontos szerepet játszik a hőtároló képesség és a hűtéssel 

elvezetett energia. 

A végleges méretezés nem csak a gépkocsi tömegétől, hanem a motor teljesítmény és 

a vezetési stílus is fontos szerepet játszik. A sportos vezetés egy mérsékelten telített autó-

pályán a tapasztalatok szerint az alábbiakban leírtakat váltja ki. 

Példaként vizsgáljunk egy olyan utazást, melynek 90%-a a legnagyobb sebességgel 

történik. Egy lassabb közlekedési partner, egy előző teherautó miatt sebességcsökkentésre 

kényszerül, amely 7 m/s
2
 lassulással 80 km/h sebességre történik. Közvetlenül ez után az 

út ismét szabad. A vezető teljes gázt ad, amíg az előző utazó sebességet eléri (ez a maxi-

mális sebesség 90 %-a). Ezt kb. 10 s-ig tudja tartani, majd ismételten fékezésre kényszerül. 

Az előbb leírt folyamat akár ötször is megismétlődhet anélkül, hogy a fék felmondaná a 

szolgálatot. Ilyenkor a fading jelenség azonban nem hárítható el. A hatodik fékezésnél, ha 

az nagy pedálerővel történik, már az ABS is beavatkozik. A fent elmondott követelmény 

csak gyors utazásoknál és sport autóknál érvényes. Ennek teljesülésekor a sportos stílusú 

vezető is elégedett kell legyen a fékrendszerrel. 

A jelölések: 

 tB - a gépkocsi maximális sebességének 90 %-áról fékezés 7 m/s
2
 lassulással 80 

km/h sebességre.  

 tT - a gépkocsi gyorsításának időtartama teljes gázzal, 80 km/h sebességről a maxi-

mális sebesség 90 %-ára.  

 tH - a sebességtartás időtartama, ameddig a maximális sebesség 90 %-át tartani ké-

pes. 

A teljes ciklus ideje: 

 (3.103) 

 

 

Az egy fékezési ciklusban átalakított energia: 

 (3.104) 
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Az energia átalakítás a tges ciklusidő alatt történik. Így a közepes fékező teljesítmény: 

 (3.105) 

A gépkocsi tömegére vonatkoztatott érték: 

 (3.106) 

A motor névleges teljesítményének a gépkocsi tömegére vonatkoztatott értéke: 

 (3.107) 

3.106 és a 3.107 egyenletek osztásából adódik a mértékegység nélküli szám: 

 (3.108) 

Ha ezt kiszámítjuk egy kivitelezett gépkocsira, érdekes módon adódik: 

 (3.109) 

Tehát a közepes fékező teljesítmény 31%-a motor teljesítménynek. Egy erős motorral sze-

relt személygépkocsinál ez 3%-kal több, gyenge motor esetén pedig 3%-kal kevesebb. A 

fék terhelésénél tehát sem a gépkocsi tömege, sem a motor teljesítménye nem játszik sze-

repet, csak a kettő aránya. Ezzel kapcsolatban még a következők mondhatók: 

 Ha a motor teljesítménye azonos járműtömeg mellett növekszik, akkor nagyobb tel-

jesítményű fékre van szükség, ha csökkenteni akarjuk annak terhelését. 

 Ha azonos motorteljesítménynél növekszik a tömeg, az egymást követő fékezések-

nél, a járművet meg kell tartani. A terhelésnövelés alapos ismereteket igényel. 
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A hidraulikus fékrendszerben a fékfolyadék segítségével juttatjuk el a nyomásenergiát a 

rendszer különböző részegységeihez. 

A hidraulikus fékrendszernél érvényesnek tekintjük a következő törvényeket: 

 Pascal törvény, mely szerint zárt edényben a folyadék nyomása, (eltekintve a gravi-

tációs erőtértől) bármely helyen és irányban azonos, 

 a folyadékok és így a fékfolyadék is összenyomhatatlan, 

 a nyomás terjedéséhez nincs szükség érzékelhető időre. 

A hidraulikus fékrendszer részegységei: 

 fékpedál és működtető rudazat, 

 féklámpa kapcsoló, 

 fékrásegítő (és az energia ellátásához szükséges egységek pl: vákuumszivattyú 

vagy kompresszor), 

 főfékhenger, 

 fékfolyadék tartály (szintérzékelővel), 

 fékcsövek, és tömlők, 

 fékfolyadék, 

 munkahengerek, 

 fékerő módosító szerkezetek (régebbi fékrendszereknél), 

 ABS, vagy ESP rendszer. 

4.1. A személygépkocsik hidraulikus fékrendszerének áttekintése  

A fékrendszer egyes elemei az ábra szerint kapcsolódnak egymáshoz. 

Az olcsóbb kivitelű, kis tömegű városi kisautóknál nem alkalmaznak vákuumos fékrásegí-

tőt, viszont ezeknél nagyobb a fékpedál áttétele. 

A személygépkocsiknál általában vákuumos fékrásegítő növeli a pedálon kifejtett 

erőt. A dízel motoros-, a hibrid-, és az elektromos hajtású gépkocsiknál a fékrásegítőhöz 

vákuumszivattyút szerelnek fel. Bizonyos típusoknál hidraulikus rásegítőt is alkalmazhat-

nak. A haszonjárművekbe sűrített levegős fékrásegítőket építenek be. Ezek energiaellátását 

hidraulika szivattyú, illetve kompresszor biztosítja. 

Az aktív vákuumos fékrásegítő elláthatja a fékasszisztens feladatát, de az újabb gép-

kocsiknál a blokkolásgátló erre a célra kifejlesztett programja valósítja meg ezt a gépko-

csivezetőt támogató működtetést. 

Kis tömegű, olcsóbb kivitelű gépkocsikhoz rendszerint nem építenek be fékerő mó-

dosítót. A régebbi gyártású személygépkocsiknál a fékerők felosztását fékerő módosító 

végzi. Az újabb, blokkolásgátlóval szerelt gépkocsiknál már elektronikus fékerő felosztást 

valósítanak meg, melyet az ABS rendszer valósít meg. 

4. SZEMÉLYGÉPKOCSIK HIDRAULIKUS FÉKRENDSZEREI 



4. SZEMÉLYGÉPKOCSIK HIDRAULIKUS FÉKRENDSZEREI 111 

 

 Kőfalusi Pál, Varga Ferenc, BME   www.tankonyvtar.hu 

Az áttekintő ábrán két helyre is berajzolt fékasszisztens a beépítés lehetőségeit mu-

tatja. Természetesen mindig csak az egyik kerül a gépkocsiba. A fékerő módosítókat is ma 

már az ABS helyettesíti. 

A főfékhengerek tandem változatának mindkét dugattyúja egyforma átmérőjű, a 

twintaxnál viszont egymástól eltérőek. Jelenleg az ABS rendszerek a különleges szoftve-

rekkel egyre több menetdinamikai szabályozási feladatot látnak el, mint például az ABS-, 

ASR szabályozások, fékasszisztens, elektronikus fékerő felosztás. 

 

4.1. ábra: A hidraulikus fékrendszer áttekintése. 

4.2. A fékpedál áttétele és a pedál egység  

Egyre több gépkocsinál egy közös egységként szerelik be a pedálokat és nagy gondot for-

dítanak az ütközésbiztonságra. Különböző műszaki megoldásokkal igyekeznek csökkente-

ni a boka és a láb terhelését, illetve beszorulását, amikor ütközéses balesetnél deformálódik 

az utastér homloklemeze. Találkozunk olyan változattal is ahol a rögzítő fék működtetése 

is pedállal történik, de ez kisebb és rövidebb a többinél. A fék gyors és akadálytalan mű-

ködése miatt az ergonómiai szempontokat is figyelembe veszik és arra törekszenek, hogy a 

láb áthelyezése minél könnyebben megtörténhessen. Ezért a gáz és a fékpedál lehetőleg 

egymáshoz közel és azonos magasságban van elhelyezve. Személygépkocsiknál a szokásos 

fékpedál áttétel 1:3,5÷5 közötti és a pedálút hossza általában 80-90 mm. Természetesen 

találkozhatunk ettől eltérő értékekkel is. A fékpedál egykarú emelőként egy áttételen ke-

resztül hat a vákuumos rásegítőre. Az tovább növeli a működtető erőt és közvetíti a főfék-

henger dugattyúja felé. A féklámpa kapcsolót gyakran a fékpedál ütközőjeként alakítják ki. 

Ennek az előnye az, hogy a pedál megmozdulásakor már világít a féklámpa. 
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4.2. ábra: Pedálok és a vákuumos fékrásegítő 

4.3. Főfékhenger  

A fékpedál mechanikus áttételével és a fékrásegítővel növelt erőt alakítja át nyomássá. A 

fékműködtetéshez megfelelő térfogatú és nyomású fékfolyadékot szállít. A gépkocsivezető 

a nyomás változtatásával szabályozza a lassítási folyamatot. 

A főfékhenger lehetővé teszi: 

 a fék rendszer feltöltést, illetve utántöltését, 

 a fékfolyadék melegedése és lehűlése miatt a térfogatváltozás kiegyenlítését. 

 a fékbetétek kopása és az esetleges szivárgás miatt szükségessé váló folyadék után-

töltődést. 

A főfékhengert a motortérben a fékpedál rudazatának vonalába szerelik be. A főfék-

henger élettartama nem a gépkocsi kilométer teljesítményével arányos, hanem az eltelt 

idővel. Általában tíz évig használható, de ezt az alkalmazott tömítések anyagminősége 

határozza meg, továbbá, hogy ennek megfelelő fékfolyadékot alkalmaznak. A tömítés 

anyaga az alkalmazási területeknek megfelelően többféle lehet. Gyakran alkalmazzák az 

SBR–ből (Styrol-Butadien-Rubber) készültet, mert lényegesen nagyobb nyomást visel el, 

mint az EPDM-ből (Ethylen-Propylen-Dien-Mischpolimerisat) gyártott változat. A tömítő-

gyűrű szabványa DIN ISO 4928. 

A biztonságos működtetés érdekében a fékrendszer kétkörös, így a főfékhengert is 

két egymástól független körrel látják el. Az egyik sérülése esetén a másik működőképes 

marad és azzal a biztonsági fék hatásosságának megfelelő nyomást lehet létrehozni. Hibát-

lan működés esetén (különböző átmérőjű dugattyúktól és a súrlódástól eltekintve) a fékkö-

rökben megközelítőleg azonos nyomás alakul ki. 

A főfékhengerek korábban szürkeöntvényből készültek. A súlycsökkentés miatt je-

lenleg már könnyűfém öntvényt alkalmaznak. Ezek általában 17% szilícium tartalmú alu-

mínium ötvözetek, melyek belső furata utólag nem polírozható, hónolható. A javítókészlet 

alkalmazásával csak akkor újítható fel, ha a furat belső felülete kifogástalan állapotú. 
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A belső furatátmérők bizonyos lépcsőnként általában 17,46 – 28,57 mm között vál-

toznak. A furcsa méretszámok a korábban szabványosított collos méretek átszámításából 

adódnak. 

A tandem főfékhengereknél a két fékkör közötti, úgynevezett úszó dugattyút alap-

helyzetben bizonyos típusoknál ütközőcsavar határolja. 

 

4.3. ábra: Kétkörös tandem főfékhenger hagyományos karmantyús tömítésekkel és fékfolyadék tartállyal. 

Az ABS-sel szerelt fékrendszereknél központi szelepes főfékhengert kell felszerelni. 

Egykörös főfékhengert csak a személygépkocsik utánfutóinak ráfutó-fékrendszerénél al-

kalmaznak. 

Tandem rendszerűnek nevezzük az egymás mögötti hidraulikaterű, kétdugattyús változa-

tot, melyet átlós- és futóművenkénti fékkör felosztásnál is alkalmaznak. 

A két különböző átmérőjű lépcsős tandem változatot „twintax”-nak nevezik. Csak futó-

művenkénti fékkör felosztásnál használható. A működtető rudazat felőli a nagyobb átmérő-

jű, az első futómű fékköréhez tartozik. 

Átkapcsolható főfékhenger elektromágneses szelep segítségével a különböző dugattyú-

átmérők hatásos felületei azonossá tehetők, amikor a blokkolásgátló meghibásodik. A 

Twintax továbbfejlesztett változata a Mercedes bizonyos típusainál fordul elő. 

 

4.4. ábra: Kétkörös tandem főfékhenger központi szelepes kivitel 
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4.5. ábra: Központi szelepes főfékhenger metszeti ábrázolás 

4.3.1. A főfékhenger működése 

A főfékhenger furatába szerelik a tömítésekkel ellátott dugattyúkat, amelyeket fékoldáskor 

előfeszített rugók mozdítanak vissza alaphelyzetbe. Ilyenkor a nyomóterek 0,6-0,8 mm 

átmérőjű kiegyenlítő furatokkal az atmoszférikus nyomású fékfolyadék tartállyal vannak 

kapcsolatban. Ez a fékfolyadék utántöltése, illetve a melegedés okozta hőtágulás kiegyenlí-

tése miatt szükséges. A nem megfelelő nyomáskiegyenlítés a fékbetét folyamatos súrlódá-

sát okozza, mely fokozott kopással és melegedéssel jár. Tökéletes fékoldásra különösen 

tárcsaféknél kell gondot fordítani, mert a munkahengerek dugattyúit a tömítőgyűrűk ru-

galmassága húzza vissza. 

A főfékhengert a vákuumos fékrásegítőre szerelik fel és annak rudazata adja át a mű-

ködtető erőt a dugattyúnak. Az összeszerelés előtt a típusnak megfelelő előírás szerint kell 

beállítani a rudazat hosszát. Ha nagy a hézag növekszik a fék késedelmi idő, ha pedig nincs 

hézag, nem lesz megfelelő a fékoldás. 

Régebbi főfékhengereknél fékezéskor a kiegyenlítő furatot a dugattyúra szerelt tömí-

tő karmantyú zárta le. Ennél a változatnál a karmantyú anyagának nagy jelentősége van. A 

jó zárás érdekében rugalmas kell legyen, de elég merev ahhoz, hogy gyors fékpedál le-

nyomáskor a nyomás ne sajtolja bele a kiegyenlítő furatba. Ez a karmantyú sérüléséhez és 

a fékkör tömítetlenné válásához vezet. 

A központi szelepes főfékhengernél a fékoldási helyzetben a nyomótér és a fékfolya-

dék tartály közötti kapcsolatot a dugattyúba szerelt szelep nyitása hozza létre. Az ütköző 

csap tartja nyitva fékoldáskor, a dugattyú elmozdulásakor zár és ekkor kezdődik a nyo-

másnövekedés. Úgy az első, mint a második dugattyú is lehet központi szelepes. Blokko-

lásgátlós gépkocsikhoz csak ilyen főfékhenger szerelhető be. Az ABS működése közben a 

dugattyú a nyomásváltozások miatt másodpercenként 15-20-szor elmozdul. Ha a kiegyenlí-

tő furatot karmantyú zárná le, élettartama nagyon rövid lenne. Belenyomódva a kiegyenlítő 

furatba az a szélét kicsípi. A központi szelepes főfékhengerek általában nem szerelhetők 

szét. 

4.3.1.1. Fenékszelep 

Korábban a fék munkahengereknél is karmantyús tömítést használtak. Ezek megfelelő zá-

rásához néhány tized bar túlnyomás szükséges, mely a karmantyút rászorítja a munkahen-

ger furatára. A főfékhengerbe szerelt fenékszelep biztosítja a kis visszamaradó nyomást. A 

dobfékek erős visszahúzó rugói a néhány tized bar visszamaradó nyomás ellenére alap-

helyzetben tartják a fékpofákat. A fenékszelep beszerelhető nemcsak a főfékhenger kime-

neti csatlakozóihoz, hanem a fékerő módosítóban is. A fenékszelepek is különböző kivite-

lűek lehetnek. A tárcsafékeknél fékoldáskor nem maradhat nyomás a rendszerben. A tár-
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csa- és dobfék együttes alkalmazásánál a tárcsafékek fékkörébe nem szereltek fenékszele-

pet. Itt esetleg a légtelenítést megkönnyítő átfúrt fenékszeleppel találkozunk. Ha a munka-

hengereknél is O-gyűrűhöz hasonlító tömítéseket alkalmazzanak nem szükséges visszama-

radó nyomás. 

 

4.6. ábra: A fenékszelep működése. 

 

4.7. ábra: Különleges fenékszelep (furattal ellátva „D”) 
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A fenékszelep kezdetben két egymással szembe fordított visszacsapó szelep volt, melyek 

átömlő keresztmetszetei, záró elemek alakja, mérete és a rugók karakterisztikája különbö-

zőek. Az újabb kiviteleknél gyakran az egyik visszacsapó szelepet rugalmas elasztomer-

ként alakítják ki. A visszamaradó nyomásnak a megfelelő tömítésen kívül az is az előnye, 

hogy a fékpedál lenyomásakor kisebb nyomásnövelés hatására megszűnik a fékdob és a 

fékpofa közötti hézag és gyorsabban kialakul a fékhatás. A fékpedál lassulás nélküli el-

mozdulása kisebb lesz. Továbbá kisebb a levegő bejutásának az esélye a fékrendszerbe. 

Fékezés, amikor mindkét fékkör ép  

A fékpedál lenyomásakor a főfékhenger dugattyú elmozdul és előtte elkezdődik a nyomás-

növekedés, mert a nyitott, de kis keresztmetszetű kiegyenlítő furaton keresztül csak kevés 

fékfolyadék tud visszaáramolni. Minél gyorsabb a fékpedál lenyomása annál nagyobb lesz 

a nyomás növekedése, mert kevesebb fékfolyadék tud visszaáramlani a tartályba. Amikor a 

karmantyú lezárja a kiegyenlítő furatot, illetve bezár a szelep, akkor alakul ki a fékező 

nyomás. Ez fogja elmozdítani a másik kör úszó dugattyúját és annak nyomóterében is lét-

rejön a fékezőnyomás. A karmantyú belső palástjára ható nyomás a tömítést egyre na-

gyobb erővel szorítja a furat palástjához. A súrlódás miatt az úszó dugattyú körében 3-5 

bar-ral kisebb lesz a nyomás. Ezért ha a gépkocsi futóművenkénti fékkör felosztású ez lesz 

a hátsó kerekek fékköre. ABS-es gépkocsik központi szelepes főfékhengerénél fékoldáskor 

a dugattyúba beépített rugóterhelésű visszacsapó szelepet az ütköző csap tartja nyitott álla-

potban és így a nyomóteret összeköti a fékfolyadék tartállyal. A dugattyú elmozdulásakor 

zár a szelep és kialakul a fékezőnyomás. 

Fékezés amikor az egyik fékkör meghibásodott  

Fékezéskor a sérült fékkörnél a tömítetlenségen keresztül folyadék távozik, ezért itt nem 

alakul kis fékező nyomás. A dugattyú elmozdulását az ütközőcsapja határolja ilyenkor 

azért, hogy a fékpedál útja elegendő legyen ahhoz, hogy a másik fékkörben a nyomás ki-

alakuljon. Ez a meghibásodás mindkét fékkörben felléphet, ezért mindkét dugattyúnál 

gondoskodni kell a mechanikus ütköztetésről. 

Fékoldás 

A fékpedált visszaengedve a dugattyúkat a visszaállító rugók mozdítják alaphelyzetbe. 

Eközben a nyomótér térfogata növekszik, ami ott nyomáscsökkenést eredményez. Ennek 

és a súrlódás hatására a karmantyú a mozgás irányával ellentétesen elbillen és lehetővé 

teszi a nyomáskiegyenlítődést. Hasonló módon a központi szelep kinyit, illetve tömítő gyű-

rű a súrlódás miatt a számára kialakított horonyban elmozdul. A hagyományos típusoknál a 

nyomáskiegyenlítődés a 0,6-0,8 mm átmérőjű kiegyenlítő furaton keresztül történik meg. 

4.3.2. Fékkör kiesés jelző 

A főfékhengeren, vagy annak közelében helyezik el a fékkör kiesés jelzőt. Ha fékezés köz-

ben nagy nyomáskülönbség alakult ki a két fékkör között, az érzékelő tömítésekkel ellátott 

dugattyúja elmozdul és elektromos kapcsolóval a műszerfalon elhelyezett figyelmeztető 

lámpát kapcsol be. 

4.3.3. Féklámpa kapcsoló 

Régebben a főfékhengerre szerel nyomáskapcsoló működtette a féklámpát. Jelenleg a fék-

pedál, vagy annak rudazata működteti a féklámpa kapcsolót. Így már akkor világít a fék-

lámpa amikor megmozdult a fékpedál, de még nem alakult ki nyomás. A követő jármű 

vezetője így előbb észlelheti a fékezést. Ez a hatás tovább fokozható, ha az izzók helyett 
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LED diódás féklámpát alkalmaznak. Vannak típusok, melyeknél a féklámpa kapcsoló a 

pedál holtjáték beállító ütközőcsavar feladatát is ellátja, illetve találkozhatunk négy elekt-

romos kivezetésű féklámpa kapcsolóval is, melynél az ABS/ASR elektronika is kap féke-

zési jelet. Ez adja ugyanis az információt arról, hogy ABS, vagy ASR szabályozás fog 

kezdődni. 

Lépcsős főfékhenger 

Ennél a változatnál a két fékkörhöz különböző átmérőjű dugattyú tartozik. Csak fu-

tóművenkénti fékkör felosztásnál alkalmazható. Amikor mindkét fékkör ép azonos nyomá-

sok alakulnak ki. Ha az első fékkör tömítetlenség miatt működésképtelen, a nyomórúd fe-

lőli dugattyú felfekszik a hátsó fékkör kisebb átmérőjű dugattyújára és így ugyanakkora 

pedálerő esetén a hátsó fékkörben nagyobb nyomás jöhet létre, mint amikor mindkét fék-

kör ép. Ilyenkor a hátsó kerekeknél nagyobb lesz a fékerő. Ez nagy tömegű gépkocsiknál 

előnyös. Növekszik viszont a fékpedál útja és a fékkésedelmi idő is. Erről a vezető követ-

keztethet a hibára. Ha a hátsó fékkör esik ki, annak dugattyúja fekszik fel a főfékhenger 

ötvényén. Ilyenkor a pedálerő hatására ugyanakkora lesz az első fékkörben a nyomás, mint 

amikor ép mindkettő. A lépcsős főfékhengereknél gyakorlatban alkalmazott dugattyúátmé-

rők [mm]-ben: Ø 22,22 / Ø 17,46; Ø 22,22 / Ø 19,05; Ø 23,81 / Ø 19,05; Ø 23,81 / Ø 

20,64; Ø 25,40 / Ø 19,05. 

 

4.8. ábra: Lépcsős kétkörös tandem főfékhenger központi szelepes kivitel. 

1 - Főfékhenger (17 % szilíciumtartalmú alumíniumötvözet); 2 - Nyomórúd felőli dugattyú; 3 – Úszó dugaty-

tyú; 4 – Tömítéstartó; 5 – Fékfolyadéktartály csatlakozó; 6 - Fékfolyadéktartály csatlakozó; 7 – Fékfolyadék-

átvezető furat; 8 – Primer karmantyú; 9 – Kiegyenlítő futat; 10 – Ütközőcsap; 11 – Központi szelep; 12 – 

Rugó; 13 – Rugó; 14 – Karmantyú; V1 – Első futómű kivezető furat; V2 – Fékcsatlakozó hátsó futóműhöz; 

AHz1 – Első futóműhöz tartozó dugattyúátmérő; AHz2 – Hátsó futóműhöz tartozó kisebb dugattyúátmérő. 

Elektromágneses szeleppel átkapcsolható lépcsős főfékhenger 

Ez is futóművenkénti fékkör kialakításnál alkalmazható. Lehetőséget ad a fékerő felosztás 

menet közbeni változtatására. Blokkolásgátlóval ellátott Mercedes személygépkocsik bizo-

nyos típusainál alkalmazták. A hátsó kerekeknél a szokásosnál nagyobb fékerőt valósíta-

nak meg és az ABS akadályozza meg a kerekek megcsúszását. Ha az ABS működésképte-

len, a hibajelzés működteti a főfékhenger elektromágneses szelepét és átkapcsolja a főfék-

hengert úgy, hogy a hátsó kerekeknél kisebb lesz a fékező nyomás. 
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A lépcsős főfékhengerbe a két fékkör közé egy szűkítő perselyt szerelnek, valamint 

három dugattyút. A legnagyobb átmérőjű nyomórúd felőli az első futómű fékköréhez tarto-

zik, a kisebb átmérőjű a hátsó fékkörhöz. A legkisebb az elválasztó dugattyú, melyet a 

szűkítő hüvelybe szerelnek. 

A 3/2-es elektromágneses szelep alaphelyzetben árammentes, az elválasztó dugattyú 

és a hátsó fékkör közötti hidraulika teret a fékfolyadék tartállyal köti össze. Az első fékkör 

hidraulikaterét zárja. A hátsó fékkörben csak a legkisebb átmérőjű dugattyúfelületnek meg-

felelő nyomás alakul ki. Ha az elektromágneses szelep gerjesztő áramot kap, lezárja az 

összeköttetést a fékfolyadék tartály és az elválasztó dugattyú, valamint a hátsó fékkör du-

gattyúja között lévő hidraulika tér csatlakozást. Ezzel egyidejűleg azt összeköti az első 

fékkör nyomóterével. Ilyenkor a hátsó fékkörben nagyobb nyomás alakulhat ki. 

 

4.9. ábra: Átkapcsolható lépcsős kétkörös főfékhenger elvi vázlata. 

1 – Nyomórúd felőli dugattyú; 2 – Elválasztó dugattyú; 3 – Úszó dugattyú; 4 – Hidraulikatér; 5 – Első futó-

mű fékkörének nyomótere; 6 – Hátsó futómű fékkörének nyomótere; 7 – Átkapcsoló elektromágneses szelep; 

8 – Összekötő csatorna; 9 – Összekötő csatorna; 10 – Csatlakozó a fékfolyadék-tartályhoz. 

 

4.10. ábra: Átkapcsolható lépcsős tandem főfékhenger metszete 
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4.3.4. A fékkörök kialakítása 

A hatósági előírásoknak megfelelően, a biztonság érdekében, a fékrendszer két hidraulikus 

körből áll. Kicsi a valószínűsége, hogy a két kör egyszerre hibásodjon meg. A rásegítő rész 

személygépkocsiknál egykörös is lehet. 

Az idegen erővel működtetett féknél, akár pneumatikus, akár hidraulikus energia 

használatánál az energiatároló és az átviteli rendszer is kétkörös. Egykörös energiaellátás 

csak akkor megengedett, ha a nyomás veszélyes csökkenésekor optikai, vagy akusztikai 

figyelmeztető jelzés lép működésbe. 

A DIN 74 000 szabvány szerinti fékkör kialakításokat lásd 2.3.3. alfejezetben. 

4.4. Fékfolyadék tartály  

A fékfolyadék tartály megfelelő mennyiségű folyadékot tárol és így biztosítja az utánpót-

lást. A fékkörök számának megfelelően, vagy külön tartályokat szerelnek fel, vagy válasz-

fallal osztják részekre. 

Régebben a fékfolyadék tartály is a főfékhengerrel közösen szürke öntvényből ké-

szült. Nagy tömege miatt ez kedvezőtlen és a fékfolyadék szint ellenőrzése is körülményes, 

mert a tartály nem átlátszó. Le kell venni a záró sapkát és eközben a fékfolyadék a környe-

zeti levegőből nedvességet vesz fel. 

Jelenleg a fékfolyadék tartályok áttetsző műanyagból készülnek. Közvetlenül a fő-

fékhenger furatához csatlakoznak egy tömítés segítségével. Nehezen hozzáférhető hely 

esetén nem közvetlenül a főfékhengerre szerelik a fékfolyadék tartályt. Úgy helyezik el, 

hogy a tartály szem előtt legyen és tömlővel csatlakozik a főfékhengerhez. Így könnyebb a 

szintellenőrzés és az utántöltés. A tömlők folyamatosan emelkedő vonalvezetésű kell le-

gyenek, hogy ne alakulhasson ki bennük légzárvány. A szintellenőrzéshez az áttetsző mű-

anyag tartályon „Min”, illetve „Max” jelölést találunk. A nagyobb biztonság érdekében a 

záró fedélbe úszóval ellátott elektromos szintérzékelőt is beszerelnek. A fékfolyadék szint 

veszélyes csökkenésekor a műszerfalon piros színű figyelmeztetős lámpa világít. Vannak 

olyan fékrendszerek, melyeknél a szintérzékelőt bekötik az ABS elektronikához is. Ha 

kevés a fékfolyadék, nem működik a blokkolásgátló. A fékfolyadék mennyiségét rendsze-

resen ellenőrizni kell. 

A záró fedél furata és a fékfolyadék közötti vékony elasztomer harmonika lehetővé 

teszi a nyomáskiegyenlítődést, de megakadályozza a fékfolyadék nedvesség felvételét. 

 

4.11. ábra: Fékfolyadék tartály elektromos szintérzékelővel a főfékhengerre szerelve és kétmembrános váku-

umos fékrásegítő 
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4.5. A fékfolyadék  

Ez közvetíti a nyomás-energiát a fékrendszerben. A kerékfékszerkezetnél jelentős a 

hőterhelésnek kell megfeleljen. A fékfolyadék a közlekedésbiztonság szempontjából ki-

emelten fontos feladatot lát el, ezért műszaki jellemzőire számos előírás és szabvány vo-

natkozik. 

 Glikol bázisú fékfolyadék: Európában leggyakrabban a glikol alapanyagból ké-

szült változatok használatosak. Ennek az a hátránya, hogy a használat közben csök-

ken a forráspontja. Ha gőzbuborék képződik, az összenyomhatósága miatt nem 

közvetíti megfelelően a nyomás energiát. 

 Ásványolaj alapanyagút alkalmaznak a Citroën néhány típusánál (BX, XM, 

Xantia, C5). Ezeknél a típusoknál a szervokormány, a hidropneumatikus kerékfel-

függesztés és a fékrendszer közös munkaközege a neon-zöld színű LHM 3, illetve 

az azt felváltó hasonló színű LHM 3 Plus ásványolaj bázisú hidraulika folyadék. 

Ennek az anyagnak ellenálló tömítéseket alkalmaznak. A rendszerben a nyomást 

egy közös, a motorról ékszíjjal hajtott hidraulika szivattyú hozza létre. 

 Szilikon bázisú fékfolyadék: Ezt az anyagot általában az amerikai hadseregnél al-

kalmazzák. Előnye az, hogy használata közben nem veszi fel és köti meg a nedves-

séget, így nem csökken a forráspontja. Hátránya viszont hogy különleges tömítést 

igényel. 

A különböző alapanyagokból készült fékfolyadékok gyökeresen eltérő tulajdonságúak, 

ezért egymással nem keverhetők.  

4.5.1. Fékfolyadék előírások  

Ezek kidolgozásában az Egyesült Államok Közlekedési Minisztériuma és további más 

szervezetei fontos szerepet töltöttek be. Előírásait számos ország hatósága szinte változta-

tás nélkül átvette. Ezt bizonyítja, hogy a korábban kék színű fékfolyadékok teljesen eltűn-

tek a piacról, mert 1975-ben az USA-ban törvényileg előírták a fékfolyadék ettől eltérő 

színét. Azért, hogy más folyadékkal ne legyen összecserélhető sárga színű. Az amerikai 

FMVSS 116 (Federal Motor Vehicle Safety Standard) előírás a SAE J1703 szabvánnyal 

szinte azonos. Ez a következő fontosabb műszaki jellemzőket és vizsgálatukat definiálja: 

 száraz forráspont, 

 nedves forráspont, 

 viszkozitás -40C-on, 

 viszkozitás +100C-on, 

 ph érték, (vegyi jellemző), 

 stabilitás nagy és kis hőmérsékleten, 

 vegyi stabilitás, 

 ne okozzon korróziót, 

 oxidációnak ellenálló legyen, 

 párolgási jellemzők meghatározása. 

Az ISO 4925 az egész világra kiterjedő szabvány. Németország például ezt a DIN 4925 

számon vette át. 

DOT (Department of Transportation) az Amerikai Közlekedési Minisztérium előírá-

sa, mely az FMVSS 116 első három kritériumát tartalmazza, és ez alapján számmal jelölt 
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osztályokba sorolja a fékfolyadékokat. A hazánkban forgalomba kerülő fékfolyadékok 

flakonjain is ezt „DOT számként” feltüntetik. 

A jelenlegi szabványok előírásait a poliglikoléter alapú DOT 3, DOT 4, és DOT 5.1, 

valamint a szilikon alapú DOT 5 besorolású fékfolyadékok teljesítik. A folyamatos fejlesz-

tési törekvések célja az utóbbi években a nedves forráspont növelése és az, hogy az idő-

közben felvett víztartalom lehetőleg minél kisebb hatással legyen a forráspontra. 

 

 

4.12. ábra: Fékfolyadékok forráspontja a víztartalom függvényében. 

4.5.2. A fékfolyadékok műszaki jellemzői 

Törvényes előírások az USA-ban  

 

Fontosabb tulajdonságok  

 

SAE  

J1703 

FMVSS 116 

DOT 

DOT 3 DOT 4 DOT 5 DOT 5.1 

Minimális száraz forráspont (C) 205 205 230 260 260 

Minimális nedves forráspont (C) 140 140 155 180 180 

Max. viszkozitás (mm
2
/s) - 40 C-on 1800 1500 1800 900 900 

Szín -  Sárga sárga kék Sárga 

4.5.2.1. Az Ate fékfolyadékok fontosabb jellemzői 

Fékfolyadék SL DOT 4 DOT 5 Super DOT 4 DOT 4 Típus 200 

Min. száraz forr.pont (C) 265 230 260 260 280 

Min. nedves forr.pont (C) 170 155 180 180 200 

Viszkozitás * - 40 C –on 1400 1800 900 1400 1250 

Viszkozitás *+ 100 C –on 2,2 1,5 1,5 2,2 2,0 

*  mértékegysége: (mm
2
/s) 
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4.5.2.2. A műszaki jellemzőknél előforduló fogalmak magyarázata 

Forráspont  

Az a hőmérséklet, amikor a fékfolyadéknál intenzív buborékképződés közben megkezdő-

dik az átmenet gőz nemű halmazállapotba. 

Száraz forráspont 

A fékfolyadék forráspontja közvetlenül a gyártás után mérve, amikor még nem vett fel a 

környezetéből nedvességet. 

Aktuális forráspont 

Az éppen mért, a száraz forráspontnál rendszerint kisebb forráspont, mely a víztartalom 

növekedése miatt csökkent le. 

Nedves forráspont 

Laboratóriumi körülmények között, a fékfolyadékhoz pontosan 3,2 tf % vizet keverve ha-

tározzák meg. A különböző fékfolyadékok egymással történő összehasonlításának ez a 

legjobb módszere. 

Használat közben csökken a fékfolyadék forráspontja. Egy új személygépkocsi fékfolyadékának 

nedvességtartalmát egy évvel később ellenőrizték. A bal első keréknél 2,07%,  jobb elsőnél 2,78%, 

a bal hátsónál 2,94%, a jobb hátsónál 3,36%  nedvességtartalmat mértek. A tartályban lévő fékfo-

lyadéknál ez az érték 1,25% volt. Az eltérő eredmények magyarázata, hogy a féktömlők anyagán, 

valamint a tömítések illesztési hézagainál eltérő mennyiségű nedvesség diffundál át. A fékfolyadék 

higroszkópikus, ezért igyekszik megkötni környezetéből a nedvességet. Az eltérő értékek magya-

rázata az, hogy az út jobb szélénél áll meg a víz, és amit az első kerekek felfröcskölnek, az fokozza 

a hátsó féktömlőknél a nedvesség mennyiségét. Annak ellenére, hogy az első féktömlők hosszab-

bak, a kerekek kormányzása miatt, mégis hátul jut be több nedvesség a fékfolyadékba. 

A víztartalom növekedése csökkenti a forráspontot. Erőteljesebb, vagy hosszabb fékezés-

nél a fékfolyadék hőmérséklete eléri a 130C-ot. Ha a kissé hőszigetelő fékbetét vastagsága a 2 

mm-es kopási határig lecsökkent, a fékfolyadék hőmérséklete elérheti a 160C-ot. A fékbetétben 

az azbesztet helyettesítő fémszemcsék jobb hővezetők, ami fokozza a forrásveszélyt. 

Ha a fékfolyadék üzemi hőmérséklete nagyobb, mint a víz forráspontja, elkezdődik a 

gőzbuborék képződés. Hatása hasonló, mint amikor nem megfelelő a fékrendszer légtelení-

tése. A fékpedál padlóig beeshet anélkül, hogy a gépkocsi lassulna. Kevésbé súlyos eset-

ben „csak" csökken a fékerő. Ha a fékfolyadék ismét lehűl és a gőzbuborékok cseppfolyós-

sá, azaz összenyomhatatlanná válnak, a fékhatás is eléri a szokásos értéket. 

A Németországi ellenőrzések során a vizsgált gépkocsik 70%-ánál kifogásolható volt 

a fékfolyadék forráspontja. A hazai mérési eredmények még ennél is megdöbbentőbbek. 

Forráspont csökkentő tényezők: 

 A használati idővel egyenesen arányosan csökken a forráspont. 

 A féktömlő hosszával egyenesen arányos a vízátbocsátó felület nagysága. 

 A féktömlőt érő felcsapódó víz mennyiségével arányos a nedvesség felvétel, tehát a 

féktömlő elhelyezésénél ezt is figyelembe kell venni. 

A fékfolyadék forráspontja nem csökkenhet a biztonságot veszélyeztető módon. Az autó-

gyárak eleinte egy éves csereperiódust írtak elő. Ezt a fékfolyadékok minőségének javulása 
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három évre meghosszabbította. Közben olyan mérőberendezéseket fejlesztettek ki, me-

lyekkel a forráspont mérése nemcsak laboratóriumi-, hanem szerviz körülmények között is 

végrehajtható. Németországban az a gyakorlat alakult ki, hogy akkor cserélik ki a fékfo-

lyadékot, amikor a fék munkahenger légtelenítő csavarjánál vett minta forráspontja 150C-

nál, illetve a fékfolyadék tartályban lévő fékfolyadéknál 180C-nál kisebb. 

4.6. Fék munkahengerek  

A fékrendszer nyomása a munkahenger dugattyúit elmozdítja és rászorítja a fékbetéteket a 

súrlódó felületre. A korábban szürkeöntvényből, jelenleg már alumínium öntvényből ké-

szült munkahengert csavarokkal rögzítik a féktartó lemezre. Egyszeres- és kettős működé-

sű változatot alkalmaznak. Ennek megfelelően a dugattyúk száma egy, vagy kettő. Elasz-

tomer tömítést és rugót szerelnek be a munkahengerbe. A dugattyút porvédő sapka óvja a 

szennyeződésektől. A munkahenger menetes furatához csatlakozik a féktömlő és felette, a 

hidraulikatér legmagasabb pontján helyezik el a légtelenítő csavart. A dugattyúkra közvet-

lenül, vagy csapokkal, illetve utánállító szerkezet közbeiktatásával támaszkodnak a fékpo-

fák. 

 

4.13. ábra: Egyszeres és kettős működésű fék munkahenger. 

4.6.1. Különleges fék munkahengerek 

Automatikus utánállítóval ellátott fék munkahenger: Néhány típusnál a munkahenger-

be szerelik be a fékpofák automatikus utánállítóját. Előnyös, mert szennyeződések, rozsdá-

sodás nem befolyásolja működését. A fékezőnyomás hatására a dugattyúk kifelé mozdul-

nak, és megszűnik a hézag a fékpofák és a fékdob között. Az utánállító mechanizmusnál 

addig nincs elmozdulás, amíg a fékdob és a fékpofa közötti hézag nem nagyobb a megen-

gedettnél. Ha nagyobb, megtörténik az utánállítás. A működési elvet tekintve több megol-

dás létezik például, a fokozatos működésű, fűrészfog menettel és rugalmas anyával, illetve 

a fokozatmentes felhasított rugalmas súrlódó hüvellyel. Beszerelésnél a súrlódó gyűrű ha-

sítékát a légtelenítő csavar felé kell fordítani, mert így könnyebb lesz a légtelenítés. Az új 

fékpofák felszerelése előtt a dugattyúk visszaállítását alaphelyzetbe a típusnak megfelelő 

ajánlás szerint kell elvégezni. Leggyakrabban a súrlódó gyűrűs változatot alkalmazzák. 
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4.14. ábra: Fék munkahengeren belüli utánállítós változat. 

Fék munkahenger belsejébe szerelt fékerő módosító: Néhány francia autónál, például 

Renault 19, vagy Peugeot és a Citroën alsó kategóriába tartozó típusainak szimplex dobfé-

keinél a munkahenger nagyobbik dugattyújába szerelik a kis méretű, nyomásfüggő fékerő 

módosítót. Ennél a típusnál a fékfolyadék bevezetőfurat és a légtelenítő csavar aszimmetri-

kusan helyezkedik el a rögzítő csavarokhoz képest. A hosszabb dugattyút két tömítéssel, 

általában O-gyűrűvel látják el és a közöttük lévő térbe áramlik be a fékfolyadék. 

 

4.15. ábra: A fék munkahenger dugattyújába szerelt nyomásfüggő átkapcsolópontú fékerő módosító. 

A dugattyú radiális furatán annak belsejébe kerül, ahol a differenciáldugattyús, golyós 

visszacsapó szeleppel működő, kis átömlő keresztmetszetű nyomásfüggő átkapcsolópontú 

fékerő módosítót szerelték be. Ennél két különböző átmérőjű karmantyús tömítést fordíta-

nak egymással szemben. Közöttük a fékfolyadék a differenciáldugattyú belsejébe kerül, 

ahonnan egy tüske által nyitva tartott golyós szelepen keresztül áramlik ki a munkahenger-

be a dugattyúk közötti térbe. Egy bizonyos nyomásnál a differenciáldugattyú rugó ellené-

ben elmozdul és bezár a golyós szelep. Ez a fékerő módosító kapcsolási pontja. Az ez utáni 

nyomásnövekedés nagyságát a differenciáldugattyú két felületének aránya szabja meg. Ez 

a fékerő módosító csak akkor működik kifogástalanul, ha a fékfolyadékot rendszeresen 

cserélik és az kellő tisztaságú. Ha lebegő szennyeződés kerül az ülék és a záró golyó közé 

a szelep nem tud lezárni. Ezért a bal és a jobb hátsó kerekek között nagy lesz a fékerő elté-

rés. Meghibásodás esetén a teljes munkahengert párban kell kicserélni. 
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4.7. Fékcsövek, féktömlők és légtelenítés  

A fékcsöveken keresztül jut el a főfékhengertől a megfelelő mennyiségű és nyomású fékfo-

lyadék a munkahengerekhez. A fékcső könnyen hajlítható, kívül és belül korrózióvéde-

lemmel ellátott. Korábban vörösréz csövet is használtak. Ennek az a hátránya, hogy a kilá-

gyítás nélküli hajlítás a rezet rideggé teszi és így könnyen törik. Nem képes ellenállni a 

rezgéseknek és más mechanikai igénybevételeknek. Ezért helyette húzott, vagy forrasztott, 

nagynyomású acél csöveket használnak (Mecany-Bundy csövek). 

Törekedni kell arra, hogy a fékcső a lehető legrövidebb legyen. A katalizátor kör-

nyékén hő árnyékoló lemezzel kell védeni. Ennek elhagyása veszélyes gőzbuborék képző-

dést okozhat. A személygépkocsik bizonyos típusainál belül horganyozott és kívül mű-

anyag bevonattal ellátott acél fékcsövet használnak. Külső átmérője 4,75 mm, falvastagsá-

ga 0,7 mm. A horgany réteg legalább 20 μm vastagságú. A védő rétegekkel együtt a külső 

átmérője 4,87 mm lehet. Ezen kívül a DIN 74234 szabvány szerinti 6,0 mm, 8,0 mm, illet-

ve 10 mm átmérőjű fékcsövek is használatosak. Nyomásállósága 1100 bar. A fékcső köny-

nyen hajlítható kell legyen. 

A különböző fékszerelvények menetes furataihoz speciális menetes anyákkal (DIN 

ISO 4038, DIN 74233 szabvány szerinti) csatlakoztatják a fékcsöveket. A csövekre és pe-

remezésükre a DIN 74 234, a menetes csapokra és furatokra DIN 74235 szabvány vonat-

kozik. 

A csatlakozásoknál a fékcső tömítését önzáró, peremezett kúp biztosítja, melyet több 

féle készülékkel lehet elkészíteni. Fontos, hogy a cső tömítő kúpja és a rögzítő anya megfe-

lelően illeszkedjék. Hibás párosítás esetén a fékrendszer tömítetlenné válik. A fékcső tisztí-

tásához nem szabad csiszolóvásznat használni, mert az megsérti a korrózióvédő réteget. A 

cső falvastagsága mindössze 0,7 mm, ezért kerülni kell minden mechanikus beavatkozást, 

mely gyengíti a fékcsövet, ugyanis hirtelen fékezésnél az elvékonyodott fékcső kilukadhat. 

4.7.1. Féktömlők 

A féktömlő flexibilis kapcsolatot létesít a felépítményhez rögzített, és a futóműre szerelt 

egységek között. Így kiegyenlíti az útegyenetlenségek és a terhelésváltozás miatt bekövet-

kező elmozdulásokat. Belül szövetváz erősítésű és elasztomerből készül. A belső réteg a 

fékfolyadéknak, a külső pedig az ásványolaj származékoknak áll ellen. Szokásos belső 

átmérőjük 3,2 mm a külső pedig 10 mm körüli. Mindkét végére korrózióvédelemmel ellá-

tott menetes, vagy más egyéb kialakítású csatlakozót sajtolnak. Biztonsági nyomás 400 

bar. Ellenálló kell legyen: 

 az időjárás viszontagságaival,  

 szélsőséges hőmérsékletekkel, 

 kő felverődéssel,  

 a csúszásmentesítésre használt anyagokkal,  

 a fényező és alvázvédő anyagokkal szemben.  

A leggyakrabban alkalmazott féktömlő anyagok:  

 SBR (Styrol-Butadien-Rubber),  

 EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Mischpolimerisat),  

 CR (Chloropren-Rubber). 
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Az első kerekeknél a féktömlő olyan hosszú kell legyen, hogy ne feszüljön a szélső ki-, 

vagy berugózáskor, illetve a kormányzási véghelyzetekben sem. Vonalvezetése olyan kell 

legyen, hogy a kerék ne dörzsölje. A különböző alapanyagból készült fékfolyadékokhoz 

más anyagból gyártják a tömlőket. Az ásványolaj bázisú hidraulikafolyadékkal működő 

fékrendszerekhez használatosakat zöld csíkkal jelölik és felirattal is ellátják, mint például 

„Nur für Minaralöl” (csak ásványolajhoz). Ezeket szabad csak felszerelni a Ciroën külön-

böző hidropneumatikus felfüggesztésű változatainak fékrendszeréhez. 

Az elasztomerből készült féktömlők csak korlátozott ideig, maximum 5 évig raktá-

rozhatók. Ennek betartása fontos, mert a lágyító adalékok idővel elvesztik a hatásukat és a 

tömlő megkeményedik. Biztonsági okból nem szabad beszerelni a lejárt tárolási idejű ter-

méket. A gyártás dátumát a féktömlő peremezett fém részén tüntetik fel. A tömlő felszere-

lésekor ügyelni kell arra, hogy ne csavarodjon meg, ne legyen túl kis rádiuszú hajlítás, va-

lamint a kipufogó rendszerhez ne legyen túl közel. A kiszerelt féknyereg nem lóghat a fék-

tömlőn. Huzalból készített horoggal kell azt a munkavégzés idejére felfüggeszteni. A cső 

külső palástján feltüntetett jelölésre példa: 1/8   3.5399-1   2/99   SAE J 1401. Ennek jelen-

tése: 1/8” a tömlő belső átmérője 1/8” = 3,3 mm. A rendelési szám 3.5399-1 a. 2/99 a gyár-

tás időpontja 1999 II. hónap. SAE J 1401 az amerikai specifikáció. Ezen kívül feltüntetik a 

gyártó emblémáját is. A fém csatlakozók mindegyikén feltüntetik a gyártó emblémáját, a 

rendelési számot és a gyártási időpontot. 

4.8. Fékerő módosítók  

Feladatuk a hátsó kerekek túlfékezettségének elkerülése a rendelkezésre álló tapadási té-

nyező lehető legjobb kihasználása mellett. A különböző működési elvű fékerő módosítókat 

főfékhenger és a hátsó munkahenger közé szerelik.  

Fékezés közben a lassulással arányosan, növekszik az első kerekek dinamikus terhe-

lése és csökken a hátsóké. Állandó fékerő arány mellett elkerülhetetlen, hogy bizonyos 

körülmények között a hátsó kerekek kritikus módon (blokkolásig) túlfékezetté váljanak. 

Ha az első kerekek blokkolnak először, a gépkocsi nem reagál a kormány mozdulatokra. 

Ha a hátsó kerekek blokkolnak előbb, ez a veszélyesebb, mert oldalirányú erő hatására, 

például kanyarban, vagy oldalszél esetén a gépkocsi megfarol, megperdül. A jármű ideális 

fajlagos fékerőkarakterisztikája, azaz az első futómű fajlagos fékerejének függvényében a 

hátsó futómű fajlagos fékereje parabolával ábrázolható. A valóságos effektív fékerő arányt 

azonban egyenes jellemzi, melynek meredekségét a munkahenger átmérők befolyásolják. 

Ameddig az egyenes a parabola alatt halad a gépkocsi stabilan fékezhető, a metszéspont 

után azonban instabillá válik. 

Személygépkocsiknál az ECE 13 és EU 12/98 előírások megkövetelik, hogy: 

 az elsõ futómû adhéziós görbéje a 0,15.-.0,8 fajlagos lassulás tartományban a hát-

sóé felett haladjon. Ez alól kivétel a 0,15.-.0,3 tartomány, ahol a hátsó futómű kis 

mértékű túlfékezettsége megengedhetõ, de a hátsó futómű adhéziós görbéje itt sem 

lépheti át a  = z + 0,05 egyenest, 

 az elsõ futómű adhéziós görbéje a 0,1.-.0,61 fajlagos lassulás tartományban nem 

lépheti át a  = (z +0,07) / 0,85 egyenest. 

A két követelmény közül az első célja a fékezés közbeni stabilitás elérése, a második a 

megfelelő tapadás kihasználtságot biztosítja. Ezt az előírást az üres menetkész, és a teljes 

terhelésű gépkocsinak teljesítenie kell. 
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Ha a fékerő arányt jellemző egyenes meredek, kezdetben jól közelíti a parabolát, de a 

gépkocsi már kisebb lassulásnál, azaz enyhébb fékezéskor instabillá válik. Ha a valóságos 

fékerő arány egyenese kevésbé meredek, csak intenzívebb fékezésnél következik be az 

instabil viselkedés. Azonban a gépkocsi hátsó tengelye mindvégig alulfékezett marad és 

ezért jelentősen megnő a fékút. A fentiekben vázolt ellentmondás csak tört karakterisztiká-

jú fékerő aránnyal valósítható meg, melyhez régebben különböző kivitelű hidromechanikus 

szelepeket szereltek fel, melyek lehetővé teszik az ideális fékerő felosztás jobb megközelí-

tését. A gépkocsi gyártója az adott típusnak legjobban megfelelő változatot épít be. 

Az alábbiakban a mechanikus fékerőmódosítók működését bemutató karakterisztikák 

összefüggéseit egy Fiat konstrukciójú egykörös, tengelyterhelésfüggő típuson keresztül 

mutatjuk be. 

A dugattyú elindulásának pillanatában, a dugattyúra ható erő egyensúlya: 

 (1.1) 

Ahol: 

 R1 a 7-es rugó alap előfeszítése. 

 R0 a 3-as torziós rugó alap előfeszítése. 

 

4.16. ábra: Egykörös tengelyterhelés-függő átkapcsoló pontú fékerő-módosító és karakterisztikái. 

1 – Ház; 2 – Dugattyú; 3 – Torziós rugó; 4 – Tömítés; 5 – Gumigyűrű; 6 – Rugótányér; 7 – Rugó; 8 – Táv-

tartó; 9 – Zárócsavar. 

Mivel , így: 

 (1.2) 

A kapcsolópontban a dugattyúra ható erők egyensúlya X0 elmozdulás után. 

 (1.3) 

Mivel  ahol: 

 S0 a 3-as torziós rugó rugómerevségi tényezője, 

 S1 a 7-es rugó rugómerevségi tényezője. 

Így: 

 (1.4) 
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A szabályozott szakasz egyenlete (ahol P2 nem egyenlő P1-el): 

 

Ebből: 

 (1.5) 

A fékerő-módosító áttétele: 

 (1.6) 

Ennek értéke rendszerint fel van tüntetve a fékerő-módosító házán. A nyomásfüggő 

átkapcsolópontú fékerő-módosítóknál a kapcsolópont értékét is feltüntetik. 

A hidromechanikus fékerő módosító szerkezetek elméletével, ezek rendszerezésével 

és a különböző konstrukciós megoldásokkal a 3.6. fejezetben foglalkozunk. A jelenleg 

gyártott gépkocsiknál elektronikus fékerő felosztást alkalmaznak. Ez az ABS rendszer 

egyik rész programja, mely a kis kerékcsúszások tartományában működik. Következőkben 

az elektronikus fékerőszabályozs elméletét és gyakorlatát mutatjuk be. 

4.9. Elektronikus fékerő felosztás EBV  

A német EBV-nek, angolul pedig EBD-nek rövidítik (EBV = Elektronische Bremskraft 

Verteilung EBD = Electonic Brakeforce Distribution). Az 1997-es modellévet követően a 

blokkolásgátlóval szerelt gépkocsiknál alkalmazzák. A hagyományos hidromechanikus 

fékerő módosító feladatát az ABS hidraulikaegységében elhelyezett elektromágneses sze-

lepekkel látja el. A szabályozást a kisebb kerékcsúszások tartományában az ABS elektro-

nika végzi. Ha a hátsó kerekek átlagsebessége egy bizonyos értékkel kisebb az elsőkénél, 

elkezdődik a beavatkozás. A hátsó kerekek elektromágneses nyomásnövelő szelepeket 

zárja. Ha sokáig tartana ez az állapot, nagyon meghosszabbodna a fékút, ezért néhány tized 

másodperc után a gerjesztő áramot lekapcsolva, ismét kinyit a szelep. A zárási és nyitási 

periódusok egymást váltva mérsékelt, lépcsőzetes nyomásnövekedést eredményeznek a 

hátsó kerekeknél. A visszacsatolást a kerékfordulatszám érzékelők jelei biztosítják. Ezt 

már fékerő szabályozásnak nevezhetjük, mely megakadályozza a kritikus menetdinamikai 

állapot kialakulását. 

Az elektronikus fékerő felosztású gépkocsira nem szerelnek hagyományos fékerő 

módosítót. Ezért ha az EBV meghibásodik a hátsó kerekek megcsúszhatnak, mely veszé-

lyes helyzetet okoz, ezért egy új, az eddigiektől eltérő hibajelzést valósítanak meg. A fék- 

és az ABS ellenőrző lámpa együttes világítása hívja fel a gépkocsivezető figyelmét arra, 

hogy autóját a legrövidebb időn belül meg kell javíttatnia. 

Vannak olyan esetek, amikor az elektronikus fékerő felosztás még működőképes ma-

rad, de az ABS már hibát jelez. Ilyen például, amikor: 

 az egyik kerékfordulatszám érzékelő meghibásodott, 

 nem működik valamelyik első kerékhez tartozó elektromágneses szelep az ABS 

hidraulika egységben, 

 nem működik valamelyik hátsó kerékhez tartozó nyomáscsökkentő szelep, 

 nem működik a fékfolyadék szivattyú. 

Az elektronikus fékerő felosztás működéséhez elegendő három kerékfordulatszám érzékelő 

jele, valamint az ABS elektronika, ha megkapja a tápfeszültséget és működőképes, továbbá 
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a hátsó kerekek nyomásnövelő szelepei ne legyenek hibásak. Ebből látható tehát, hogy az 

EBV meghibásodási valószínűsége lényegesen kisebb, mint az ABS -é. Szabályozási tar-

tománya az ABS működésénél kisebb kerékcsúszások tartomány van. Először az EBV lép 

működésbe, de ha nem képes a hátsó kerekek túlfékezettségét megakadályozni, vagy az 

első kerekek is csúsznak, az ABS folytatja a beavatkozást. 

 

4.17. ábra: A blokkolásgátlóval megvalósított elektronikus fékerő felosztás működési diagramja 

4.10. Fékrásegítők  

A személygépkocsik és kisteherautók tömegének és sebességének növekedése, továbbá a 

tárcsafék széleskörű elterjedése szükségessé tette a fékrásegítő alkalmazását. Nélküle a 

hidraulikus fékrendszerrel a hatásósági előírások nem teljesíthetők. A legtöbb gépkocsinál 

vákuumos fékrásegítőt alkalmaznak. 

A pedáláttétel növelésének határt szab a fékbetétek felfektetéséhez szükséges pedálút 

növekedése. Szükségessé vált különböző segédenergiát hasznosító rásegítők beépítése. 

Mivel a közlekedésbiztonság szempontjából fontos szerelvény, vele szemben is megfogal-

mazódtak a követelmények. Nézzünk ezek közül néhányat:  

 20 N-nál nagyobb pedálerőnél lépjen működésbe és a fékező nyomás legyen fino-

man változtatható. 

 A rásegítő hatás arányos legyen a pedálerővel. 

 A rásegítő áttétele a teljes fékezési tartományban állandó értékű legyen. 

 Ne növelje jelentősen a fékkésedelmi időt. 100 ms-on belül elérhető legyen a kive-

zérlési pont 1 m/s sebességű fékpedál lenyomás esetén. 

 Kicsi legyen a helyigénye. 

 Működésképtelensége esetén a fék legyen alkalmas a nyomáskivezérlésre. 

 Legyen megbízható. 

A fékrásegítők gyakrabban alkalmazott változatai  

 Vákuumos fékrásegítő  

 Hidraulikus fékrásegítő  

 Idegen erővel működtetett hidraulikus fékrendszer  

 Sűrített levegő rásegítésű hidraulikus fékrendszer. 
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Az első három alkalmazása személygépkocsiknál terjedt el, az utolsó inkább a haszonjár-

műveknél használatos. A hidraulikus rásegítőket kis késedelmi idejük és kis helyigényük 

miatt elsősorban sportautóknál alkalmazzák. 

A fékrásegítő alkalmazásánál a gépkocsivezető a hidraulika rendszeren keresztül 

kapcsolatban marad a kerékfékszerkezetekkel. A fék működtethető marad a segédenergia 

hiányában is, de lényegesen nagyobb erővel. 

Személygépkocsiknál a hidraulikus fékrendszert olyan vákuumos rásegítővel látják 

el, melyet a főfékhenger és a fékpedál rudazata közé építenek be. 

4.10.1. Vákuumos fékrásegítők  

Az a feladata, hogy növelje a főfékhenger dugattyújára ható működtető erőt. Műszaki jel-

lemzőit összehangolják a rá szerelt főfékhengerével. A vákuumos működésű fékrásegítőt 

személygépkocsiknál is és kisteherautóknál is alkalmazzák. Az Otto-motor szívócsövében 

a zárt pillangószelep mögött kialakuló 0,7-0,8 bar vákuum használható energiaforrásként. 

A motorfék használatakor az alapjáratinál nagyobb, úgynevezett kényszer alapjárati fordu-

latszámon ennél nagyobb vákuumot is létre tud hozni. A dízelmotoros gépkocsiknál váku-

umszivattyút alkalmaznak. Ezt hajthatja a belsőégésű motor, vagy attól függetlenül egy 

villanymotor is működtethet. Legszélesebb körben a Mastervac elven működő vákuumos 

fékrásegítő terjedt el. A Bendix cég az Isovac rendszerű változatot részesítette előnyben. A 

vastag acéllemezből sajtolással készült, nagy átmérőjű szerkezet a nyolcvanas évek elején 

még jelentősebb tömegű volt. A Girling cég úgy hajtott végre tömegcsökkentést, hogy a 

kamrákon átmenő rögzítő csavarokkal növelte a szilárdságot, így csökkenhetett a lemez-

vastagság. A többi gyártó más megoldásokkal hasonló eredményeket ért el. Az Ate például 

a támasztó dugattyút alumíniumból készítette. Jelenleg egyre több alkatrészét műanyagból 

gyártják. 

 

4.18. ábra: Vákuumos fékrásegítő. 
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A ház részeit acéllemezből mélyhúzással állítják elő. A két felet peremezéssel egyesítik. A 

tömítés feladatát is ellátja rásegítő közepébe beszerelt gumi-membrán. A belső teret ez 

osztja két részre. A membránt nagy átmérőjű műanyagból vagy fémlemezből készült du-

gattyú támasztja meg. A fékpedállal mozgatott működtető rudazatba kettős szelepet építe-

nek be. A szívócső, illetve a vákuumszivattyú és a rásegítő közé visszacsapó szelepet sze-

relnek be, mely több feladatot is ellát: 

 A legnagyobb vákuum kialakulásakor lezár és tárolja azt a rásegítőben. Ha menet 

közben leáll a motor, így nem szűnik meg azonnal a rásegítés. 

 Megakadályozza a kartelgáz és a benzingőz bejutását a szívótorok felől a rásegítő 

belsejébe. Így az agresszív közegek nem fogják károsítani a gumi membránt. 

A beszerelt gumi membrán, a tömítések és a szennyeződések ellen védő gumi harmonikák 

határozzák meg a rásegítő élettartamát. A főfékhengert a vákuumos rásegítőre szerelik. 

Egy beállítható hosszúságú nyomórúd adja át a működtető erőt a dugattyúnak. 

A vákuumos fékrásegítő fékoldáskor  

A vákuumos fékrásegítő membránjának mindkét oldalán a motor, vagy a vákuum 

szivattyú által létrehozott vákuum van. A működtető rudazatba beépített kettős szelep 

alaphelyzetben van és a membrán két terét egymással összeköti. A membránt és az azt 

megtámasztó nagy átmérőjű dugattyút rugó tartja alaphelyzetben. 

 

4.19. ábra: Vákuumos fékrásegítő fékoldási helyzetben 

Fékezés rásegítéssel  

A fékpedál lenyomásakor a vezérlő dugattyú előre mozdul és az arra szerelt gumi 

tömítés felfekszik a belső váll részen. Emiatt a membrán előtti és mögötti terek összekötte-

tése egymással megszűnik. További fékpedál elmozdulás miatt kinyit a kettős szelep belső 

része és a membrán mögötti térbe egy szivacs-szűrőn keresztül a környezetből levegő 
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áramlik be. A kamra nyomásának növekedésével arányosan a membránra erő hat, mely egy 

rudazattal rátámaszkodik a főfékhenger dugattyújára és azt elmozdítja. Közös rudazat se-

gítségével a pedálon kifejtett erő összeadódik a nyomáskülönbség miatt kialakuló rásegítő 

erővel. Ez a közös erőhatás mozdítja el a főfékhenger dugattyúját. A rásegítő erő a zárt 

térbe beépített, meghatározott Shore keménységű, de alakváltozásra képes gumi tárcsa szé-

lét összenyomja. Emiatt annak közepe kidudorodik és visszahat a fékpedálra. Így elkerül-

hetővé válik a rásegítés pillanatában a membránt támasztó dugattyú elmozdulásakor a fék-

pedál beesése. 

 

4.20. ábra: Vákuumos fékrásegítő fékezés közben 

Amikor a dugattyú elmozdul, záródik a kettős szelep. A fékpedál benyomott állapotban 

marad és így kialakul a részfékezési állapot. A membrán két oldalán kialakult a nyomáskü-

lönbség, de az tovább nem változik. 

A fékpedál további lenyomásakor, teljes fékezéskor a kettős szelep nem záródik be 

és kialakul a lehető legnagyobb rásegítés. Ezt nevezi a szakirodalom kivezérlési pontnak, 

mely után a főfékhenger által kivezérelt nyomás csak a pedálerő további növelésével ará-

nyosan fokozható. 

A vákuumos fékrásegítő membrán átmérőjét collban szokták megadni. Személygép-

kocsiknál általában 7” és 10” közötti méretű rásegítőket alkalmaznak. 

Fékezés vákuum nélkül 

Ha meghibásodás miatt nincs vákuum, a fékpedál rudazata a főfékhenger dugattyúját 

úgy mozdítja el, hogy közben nem alakul ki a rásegítő hatás. Ilyenkor sokkal nagyobb pe-

dálerő szükséges a fékezéshez. 
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4.21. ábra: A vákuumos fékrásegítő működési diagramja. 

4.10.1.1. Két membrános tandem vákuumos fékrásegítő 

A vákuumos fékrásegítő membránjának átmérőjét 10” fölé nem célszerű növelni, mert a 

dugattyú könnyen megbillen és megszorul, emiatt hatékonysága csökken. Ha nagyobb tö-

megű gépkocsinál nagyobb rásegítő hatásra van szükség, két membrános rásegítőt alkal-

maznak. Ennél a két membrán bal oldali kamráit átvezető csatornákkal kötik össze egy-

mással és jobb oldaliakat is hasonló módon. A két membrándugattyú ugyan arra a működ-

tető rudazatra fejt ki erőt. A működtetéséhez az egy membránoshoz hasonló szeleprend-

szert építenek be. A két membrán átmérője nem egyforma. A gyakran használatos méretek 

a 8”/9” és a 8½”/9”. 

A vákuumos fékrásegítők működésének ellenőrzése  

 Leállított motornál a fékpedált öt-hatszor lenyomva, hibátlan rásegítőnél az első 

néhány működtetésnél szuszogó hang hallható és a fékpedál egyre nehezebben és 

kisebb elmozdítással nyomható le. Ilyenkor ugyanis folyamatosan felhasználtuk a 

visszacsapó szeleppel a zárt térben kialakult összes vákuumot. 

 A másik módszernél álló motornál öt-hat teljes fékpedál lenyomással megszüntet-

jük a vákuumot. Nyomva tartott fékpedálnál indítsuk be a motort. Ekkor változatlan 

erő mellett a pedál 10-20 mm-el lejjebb mozdul. 

A vákuumos fékrásegítőt gyárilag összeperemezik, nem szerelhető szét roncsolás mente-

sen. Így tehát nem is javítható. Ha fékezés közben az alapjáraton üzemelő motor leáll, a 

rásegítő membrán sérülésére lehet következtetni. Ilyenkor ugyanis fals levegőt szív a mo-

tor. Ha a vákuumos rásegítő meghibásodott a teljes egységet ki kell cserélni. 

4.10.1.2. A vákuumos fékrásegítő kiválasztása 

Alapadatok: pedálerő és a fékpedál elmozdulásának hossza. 

A kimeneti jellemzők: fékező nyomás, a munkahengerekhez eljuttatandó fékfolyadék 

térfogata. 
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A befolyásoló tényezők a be-, és a kimeneti mennyiségeknél:  

 fékpedál áttétel, 

 a rásegítési tényező, melyet alapvetően a vákuumos rásegítő átmérője és lökete ha-

tároz meg, 

 a főfékhenger átmérője és lökete. 

A fékpedál elmozdításának útját a geometriai viszonyok és az ergonómiai szempontok 

egyaránt korlátozzák. Ugyanazok a be- és kimeneti mennyiségek különböző működési 

paraméterekkel is megvalósíthatók. Ezért célszerű elemezni a különböző változatok hatását 

a gyártási költségekre, a helyigényére, valamint a konstrukció tömegére.  

Egy bizonyos össztérfogatú fékrendszer működtetéséhez szükséges fékfolyadék 

mennyiséget például, előre meghatározott pedál elmozdulás mellett különböző pedáláttéte-

lekkel, illetve az ehhez tartozó különböző főfékhenger átmérőkkel lehet megvalósítani. A 

fékező nyomást a pedáláttételen kívül a vákuumos fékrásegítő rásegítési tényezője és a 

főfékhenger átmérője határozza meg. 

Az a kérdés, hogy egy gépkocsihoz, melyhez egy drágább és nagyobb helyigényű 

tandem rendszerű vákuumos-, vagy hidraulikus rásegítő kellene, lehetne-e olcsóbb, egysze-

rűbb, kisebb helyigényű működtető egységet alkalmazni? Hasonlítsunk össze a két megol-

dást! 

Kiinduló adatok: 

Pedálerő: 200 N  

A fékpedál lökete: 50 mm  

Pedál áttétel: 4,2  

Vákuumos fékrásegítő  

típusa és jellemzői:  

Tandem rendszerű, 

Átmérő 8"/9"  

löket 35 mm 

Főfékhenger: Lépcsős, tandem rendszerű, az  

átmérők: 25,4 / 20,64 mm. 

Azonos be- és kimeneti tulajdonságú megoldás kiválasztása 

Ha például a főfékhenger átmérőjét az eredetinél kisebbre (20,64 / 19,5 mm) választ-

juk, azonos működtető erőnél növekszik a kivezérelt nyomás. A kerékfékszerkezetek mű-

ködtetéséhez viszont egy bizonyos fékfolyadék térfogat szükséges, ezért a főfékhenger 

löketét a szokásos értéknél (36 mm) nagyobbra kell választani (52,5 mm). Ha viszont azt 

szeretnénk, hogy mégse kelljen nagyobb fékpedál elmozdulás, csökkenteni kell a pedál 

áttételét például 2,8 -ra. Ekkor elegendő a két membrános tandem rendszerű vákuumos 

fékrásegítő helyett egy 10"-os átmérőjű, hagyományos kivitelű, de hosszabb löketű válto-

zat. Ezekkel a változtatásokkal elérhető, hogy a fékműködtetés be- és kimeneti jellemzői 

azonosak lesznek, de ezt egy költségkímélőbb megoldással sikerült megvalósítani. 

Az egyik vákuumos fékrásegítő változatnál sem érjük el az adott maximális bemeneti 

jellemzőt, a kivezérlési pontot, vagyis a teljes rásegítést. Így tehát úgy tűnik, hogy nem 

használjuk ki teljesen a rásegítési tényezőt. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni 

az esetleges pánikszerű fékezéseket sem! Ennek megvalósításához is rendelkezésre áll így 

tehát a tartalék. 

A két különböző membránfelületű rásegítőnek azonos a be- és kimenő oldali karakte-

risztikája. A különböző felületek abban nyilvánulnak meg, hogy az egyik rásegítő kisebb 

működtető erőnél valósítja meg a teljes rásegítést. A hosszabb löketű, 1"-al nagyobb átmé-
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rőjű vákuumos rásegítő a méretei ellenére kisebb helyigényű, 15%-kal könnyebb és ol-

csóbb, mint a kétmembrános változat. Továbbá pánikszerű fékezésnél kedvezőbb a dina-

mikája. A fentiekben kiválasztott megoldás minden tekintetben felveszi a verseny a hidrau-

likus fékrásegítővel is, de annál lényegesen olcsóbb. 

A fékrendszer méretezésénél azt kell megvalósítani, hogy fékezés közben üres gép-

kocsinál és terhelt állapotban is stabil maradjon a gépkocsi. Lehetőleg egyforma legyen a 

fékbetétek kopása az első és a hátsó futóműnél. A rendelkezésre álló tapadási tényezőt a 

lehető legjobban ki lehessen használni. A felsőbb géposztálynál ma már nem ritka, ha a 

terhelt gépkocsi nagy sebességről történő fékezésekor az átlagos lassulás nagyobb 1g-nél. 

Az első kerékfékszerkezeteknél a külső áttétel 60-66 Nm/bar, a hátsóknál 25-26 Nm/bar. 

 

4.10.2. Aktív vákuumos fékrásegítő (fékasszisztens) 

A Mercedes szimulátorában végzett vizsgálatok eredményei alapján megállapítható, hogy 

az esetek 70%-ánál még hirtelen fékezésnél sem volt elég nagy a pedálerő ahhoz, hogy 

elérhető legyen a lehető legnagyobb fékrásegítés. A beépített szerkezet tehát nincs megfe-

lelően kihasználva. Nem valósul meg a lehető legnagyobb fékerő. Ebből az következik, 

hogy a gépkocsi lassulása kisebb, mint ami elérhető lenne, így a fékút pedig hosszabb. 

Ezen probléma kiküszöbölésére fejlesztették ki az aktív vákuumos fékrásegítőt. 

A Mercedes Benz és a Lucas együttműködésében 1994-ben készült el az Electronic 

Actuation System, EAS, melynél a vákuumos fékrásegítő új feladatot kapott. 

 

4.22. ábra: Aktív vákuumos fékrásegítő. 

Lucas EAS  

Az elektronikus működtetésű vákuumos fékrásegítőben több olyan lehetőség is van, 

melyek más területeken is kihasználhatók. 
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 gyorsabbá, tehát hatékonyabbá tehető a fékezés, különösen a kezdeti szakaszban, 

 emelkedőn történő induláskor elkerülhető a visszagurulás (hill holder), 

 a gépkocsivezetőtől függetlenül hozható létre a fékező nyomás, melyet az ASR, il-

letve az ESP rendszer működésénél jól használható. 

 menetsebesség szabályozó rendszernél a gépkocsivezetőtől független lassítás való-

sítható meg, 

 a radarérzékelős követési távolság szabályozó rendszernél is a gépkocsivezetőtől 

független lassítás aktiválható, 

 Hatékonyan együttműködhet az inmobilizerrel. 

Az elmúlt évtizedben számos fékasszisztens változatot fejlesztettek ki. Ezekről ad áttekin-

tést az alábbi ábra: 

 

4.23. ábra: A fékasszisztensek különböző változatai. 

A Lucas EAS generációi 

Az első generációs változatnál a vákuumos fékrásegítő fékpedálhoz kapcsolódó rudazatát 

elektromos útadóval látták el. Ez az elektronikának ad jelet, mely azt kiértékeli és amikor a 

fékpedál elmozdulásának sebessége egy előre meghatározott küszöbértéket átlép, beavat-

kozási jelet ad a vákuumos fékrásegítőre szerelt elektromágneses szelepnek. Az kinyit és a 

membrán mögötti kamrába atmoszférikus nyomású levegőt enged be. Így a lehető legna-

gyobb rásegítés gyors aktiválásával támogatja a vezető vészfékezési szándékát. 

A második generációs változatnál az aktív vákuumos fékrásegítő egyrészt ellátja az alap-

feladatát. Ezen kívül amikor a vezető az emelkedőn bizonyos ideig nyomva tartja a fékpe-

dált, automatikusan működésbe lép az aktív vákuumos fékrásegítő és ez tartja befékezve a 

gépkocsit. A vezető visszaengedheti a fékpedált. Így tehát „hill holder” -ként működik. 

Induláskor a gázpedál elmozdulásával arányosan automatikusan elkezdődik a fék oldása. 

Ehhez nem elegendő más a két állapotú (be- vagy kikapcsolt) elektromágneses szelep, ha-

nem az úgynevezett arányos működésű szabályozható változatra van szükség. Ennél tehát a 

rásegítőbe kerülő atmoszférikus levegő mennyisége szabályozható. 

Ha például hosszabb lejtmenetben már nem elegendő a motor fékező nyomatéka, a 

sebesség határoló rendszer (tempomat) aktiválja a vákuumos rásegítőt. 

Az elektromágneses szelep szabályozható működtetése eredményesen használható, 

amikor a gépkocsiba radar-, vagy infravörös távolság érzékelőt építenek be. Ennek segítsé-

gével elektronikusan szabályozható a követési távolság. 
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Az EAS harmadik változatánál már azt is megvalósították, hogy a gépkocsi üres és terhelt 

állapotában egyformán, egy adott lassulás azonos pedálerővel legyen elérhető, a fékpedál 

rudazatába beépített útadót egy erőmérővel is kiegészítették. 

Ha 100 km/h sebességnél nem túl jó reakcióval fékez a vezető 73 m megtétele után 

fog megállni. Azonos körülmények között fékasszisztenssel csupán 43 m lesz a fékút. Di-

namikus fékezésnél 46 m szükséges a megállásig. Fékasszisztenssel viszont csak 40 m. 

Continental Teves aktív fékrásegítő  

Az aktív fékrásegítő jól hasznosítható a gépkocsivezetést támogató, különböző asz-

szisztens rendszereknél. Ezek nem csak a komfortot, hanem a biztonságot is növelik. Pá-

nikszerű fékezéskor a gépkocsivezetők ugyan elég gyorsan reagálnak, de nem elég nagy 

erővel nyomják a fékpedált. Ezért a fékrendszerben késlekedve alakul ki az ABS szabályo-

zás kezdetéhez szükséges fékező nyomás. Rövidebb a fékút, ha már a fékezés kezdetén, 

amikor a gépkocsi még nagy sebességgel halad, a lehető legnagyobb fékerő kialakul. Ez a 

fékasszisztenssel valósítható meg. A legkorszerűbb változatok megháromszorozzák, vagy 

akár hatszorosára is növelik a pedálerőt. Nagy tömegű gépkocsikhoz kifejlesztettek olyan 

vákuumos fékrásegítőket is, melyek áttétele eléri a 15,6-értéket. 

Kezdetben a felsőbb osztály autóiba szerelték be. Kedvező útviszonynál 100 km/h 

sebességnél a fékutat 33 m-re csökkenti. A gyártás felfutása után olcsóbbá vált és egyre 

szélesebb körben szerelték be a középkategóriás személygépkocsikba is. 

A Continental Teves ESP rendszerénél az aktív vákuumos fékrásegítőt arra is hasz-

nálják, hogy az ESP fékezési beavatkozásához létrehozza fékező nyomást. 

 

4.24. ábra: Continental Teves aktív, két membrános vákuumos fékrásegítő. 
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4.25. ábra: Amikor a vákuumos fékrásegítő átkapcsol fékasszisztens működésre. 

Continental Teves mechanikus fékasszisztens  

A Continental Teves 2000-óta gyártja sorozatban a mechanikus működésű aktív fék-

rásegítőt, azaz fékasszisztenst. Az első autógyár, amelyik alkalmazta a Renault volt. Elő-

nyös, hogy beszerzése egyszerűbb és olcsóbb, mint az elektronikus változaté. Egyre több 

autóban megfizethető módon növeli az aktív biztonságot. 

A vákuumos fékrásegítő belső mechanikus működtető részét egészítik ki egy újabb 

mechanikus egységgel. A rásegítő összeszerelésekor építik be az előszeret egységet. Ezért 

az egy membrános kivitelnél a főfékhenger 6 - 8 mm-el, a két membrános kivitelnél 12,7 

mm-el kerül kijjebb. Csak a szelepházon belül változik a fékrásegítő. 

A kiegészítő mechanikával a vákuumos fékrásegítő egy bizonyos fékpedál lenyomási 

sebesség felett gyorsabban éri el a kivezérlési pontot. Ezzel a hagyományos kivitelű váku-

umos fékrásegítőnél gyorsabb fékezőnyomás növekedés valósul meg. Mechanikus műkö-

désű aktív fékrásegítőt gyárt az amerikai TRW –is, de már alkalmazzák a japán autókban 

is. 

A mechanikus fékasszisztensnél a fékpedál lenyomásának sebességét a vákuumos 

fékrásegítő szeleprendszerébe beépített, kompakt mechanikus egység érzékeli. 

Normál fékezésnél a fékpedál rudazata és a főfékhenger dugattyújának nyomórúdja 

között a hagyományos fékrásegítőkhöz hasonlóan lineáris karakterisztika érvényesül. A 

pedálsebesség – erő karakterisztika is hasonló. A golyókosár a működtető rudazathoz ké-

pest nem mozdul el. 
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4.26. ábra: Continental Teves mechanikus fékasszisztens 

A fékpedál gyors lenyomás esetén, amikor a sebesség egy bizonyos küszöbértéknél na-

gyobb, a mechanikus részbe szerelt záró golyók radiálisan elmozdulnak. A hüvely elmoz-

dul jobbra és feltámaszkodik a reteszelő lemezen. A golyók további elmozdulását kívülről 

megakadályozza. A reakciótárcsán képződő erőt a golyókosár a szelepház felé közvetíti és 

megszűnik a visszahatás a fékpedál felé. A szelepház nem mozdul vissza zárás irányban, 

hanem nyitott helyzetben marad a fékezés végéig. Így az atmoszférikus nyomás teljesen 

megtölti a vákuumos fékrásegítő membránja mögötti jobb oldali kamrát. A rásegítő így a 

lehető legnagyobb nyomáskivezérlést valósít meg. A másodperc töredéke alatt nagy féke-

zőnyomás valósul meg. Az ABS rendszer beavatkozás akadályozza meg a kerekek túlféke-

zettségét. 

 

4.27. ábra: A mechanikus fékasszisztens lecsökkenti a gyors megálláshoz szükséges pedálerőt. 
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A hidraulikarendszerben kialakul az ABS szabályozás kezdetének megfelelő nyomás 

anélkül, hogy ehhez a pedálerőt növelni kellene. Valójában a fékpedálon kifejtendő erő 

nagyon gyorsan csökkenni fog. Így a fékpedál lenyomásához szükséges erő hozzávetőleg 

megegyezik a tengelykapcsoló működtetéséhez szükségessel. A fékpedál teljes visszaen-

gedése szükséges ahhoz, hogy a fékasszisztens működésből visszakapcsoljon a normál 

rásegítő működésre. A fékpedál visszaengedése után a reteszelő lemez visszamozdítja a 

záró hüvelyt, a rugók és a golyókosár segítségével a záró golyók visszakerülnek az alap-

helyzetbe. Ezzel a mechanikus érzékelő visszakapcsol a normál fékrásegítő működésre. 

TRW mechanikus fékasszisztens  

Az amerikai TRW hasonló mechanikus fékasszisztens hatást úgy ér el, hogy a váku-

umos fékrásegítő szelepházába egy erős állandó mágnest szerel be. Amikor hirtelen fékpe-

dál lenyomásnál a működtető szelep megközelíti a mágnest, az magához húzza azt és nem 

tud visszazárni. Így a nyitott szelepen keresztül azonnal beáramlik a teljes atmoszférikus 

nyomás és kialakul a lehető legnagyobb rásegítés. 

Hidraulikus fékasszisztens  

A fékasszisztensek különösen az ABS-el ellátott személygépkocsiknál alkalmazhatók 

hatékonyan. 

Az EVA (Emegency Valve Assistant) vészfékezésnél a vákuumos fékrásegítőnél egy 

hidromechanikus szerkezettel jelentős mértékben megnöveli a rásegítést. Így a fékező 

nyomás nagyon gyorsan eléri az ABS szabályozási küszöbértéket. Ez a szerkezet a fékpe-

dál lenyomásának sebességétől függően aktiválódik. Nagy fékező teljesítmény alakul ki kis 

pedálerő hatására. A fékpedál visszaengedését követően automatikusan visszakapcsol 

normál fékrásegítő működésre. Feladatának ellátásához nem szükséges sem elektronika, 

sem külön beépített érzékelő. 

 

4.28. ábra: EVA a hidromechanikus fékasszisztens (Bosch) 
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4.10.3. A vákuumos fékrásegítők energiaellátása 

Dízelmotoros gépkocsiknál, melyeknél nincs pillangószelep és emiatt vákuum sem alakul-

hat ki, a fékrásegítő működéséhez a belsőégésű motor által hajtott vákuumszivattyút sze-

relnek fel. 

A vákuumszivattyúval szemben támasztott fontosabb követelmények: 

 kis tömeg és helyigény, 

 hosszú élettartam, 

 kis teljesítményfelvétel, 

 kis kenőolaj igény, 

 karbantartás mentesség, 

A vákuumszivattyúk működésmód szerinti csoportosítsa: 

 dugattyús, 

 forgólapátos, 

 membrános rendszerűek. 

Ezek a belsőégésű motorról különböző módon hajtott vákuumszivattyúk folyamatosan 

működnek. 

Dugattyús vákuumszivattyú 

Kettős működésű dugattyús vákuumszivattyút szerelnek például a Mercedes sze-

mélygépkocsikba, melyet a Pierburg gyárt. A dugattyú alatti és feletti térhez egy-egy szívó 

és nyomószelep tartozik. Ha a megfelelő vákuum kialakult, a két tér között egy ötödik sze-

lep is kinyit és összeköti a két részt egymással. A vákuumszivattyú hajtása a belsőégésű 

motorról hullámokkal ellátott tárcsa segítségével történik. Rugó ellenében golyóscsapágy-

gyal ellátott emelőkar mozgatja a dugattyút. A működtető tárcsát a vezérműtengely forgat-

ja. A vákuumszivattyú kimeneti részénél két csőcsatlakozót találunk. A nagyobb átmérőjűn 

keresztül látja el energiával a vákuumos fékrásegítőt. A beépített ötödik szelep ennek a 

csatlakozónak elsőbbséget biztosít. A másodlagos felhasználókat a kisebb átmérőjű csatla-

kozóhoz kötik be. 
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4.29. ábra: Kettős működésű dugattyús vákuumszivattyú (Pierburg). 

Forgólapátos vákuumszivattyú 

Működése forgásirány függő. Hajtása és beépítésére többféle kivitelű is lehet. A bel-

sőégésű motorról történő hajtás változatai: 

 ékszíjjal, vagy bordásszíjjal, 

 fogaskerékkel, 

 áthajtás más szerelvényen keresztül. 

 

4.30. ábra: Forgólapátos szivattyú. 

A házhoz képest excentrikusan beszerelt forgórészben helyezik el a lapátokat, melyeket a 

centrifugális erő szorít a ház belső felületének. A szívó részen a lapátok közötti kamrák 

térfogata növekszik, a nyomó részen pedig nő. A szívó rész látja el energiával a vákuumos 

fékrásegítőt. Szállító képessége a fordulatszámon kívül az excentricitás mértékétől is függ. 

Ahhoz, hogy lapátok és a ház között jó legyen a tömítéshez megfelelő kenőolaj ellátás is 

szükséges. A lapátok általában kopásálló műanyagból készült csapok körül mozdulnak el. 

Van olyan kétlapátos kivitel is, melynél a forgórész radiális hornyába szerelik be a lapáto-
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kat. Ezek a hidrodinamikus kenéselmélet alapján felúsznak a ház falán képződött kenőolaj 

filmen. Ez jó tömítést és kisebb hajtóteljesítmény igényt eredményez. A hajtás vagy köz-

vetlenül a vezérmű tengelyről, vagy az adagoló szivattyúról történik, de hajtható a vezérmű 

szíj segítségével a főtengelyről is. 

Membrános vákuumszivattyú 

Kisebb vákuum igény esetén, ha a rásegítőn kívül más működtetéshez nem szüksé-

ges, membrános vákuumszivattyú is alkalmazható. Ez a motor vezérműtengelyéről excen-

terrel is hajtható. 

 

4.31. ábra: Membrános vákuumszivattyú. 

Villanymotorral hajtott vákuumszivattyúk 

Hibrid-, vagy elektromos hajtású gépkocsiknál, de azoknál a normál személygépko-

csiknál is, melyeknél „stop & go” működésmódot alkalmaznak, vagyis várakozásnál leál-

lítják a belsőégésű motort a vákuumos fékrásegítő energiaellátását villanymotoros váku-

umszivattyú végzi. Azoknál a benzinmotoros gépkocsiknál, melyeket automatikus sebes-

ségváltóval szerelnek a hidegindítás után az üzemi hőmérséklet eléréséig, a kissé nyitott 

pillangószelep miatt a szívócsőben a megszokottnál kisebb a vákuum. Azért, hogy a féke-

zés ilyenkor is a megszokott hatású legyen, szintén a belsőégésű motorról hajtott változat 

helyett újabban villanymotorral hajtott vákuumszivattyúkat alkalmaznak. 

Ezek működtetése vezérléssel és szabályozással is megoldható. Leggyakrabban ex-

centrikus forgórészű szárnylapátos szivattyút alkalmaznak. A villanymotor általában a bel-

sőégésű motor indítása után csupán néhány másodpercig működik. 
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4.32. ábra: Villanymotoros vákuumszivattyú és belső szerkezete. 

Vezérléssel működő vákuumszivattyú 

Ennél a változatnál nem alkalmaznak nyomásérzékelőt. A működtető elektronika 

bemeneti információi: motor terhelés, motor fordulatszám, pillangószelep helyzet, és a 

féklámpa kapcsoló helyzete. Ezek alapján határozza meg a fékrásegítőben lévő nyomást és 

összehasonlítja a memóriában tárolt szükséges értékkel. Ha kalkulált érték kisebb a szük-

ségesnél a szivattyút hajtó villanymotorra egy relén keresztül testet kapcsol és elkezdődik a 

működés. 

 

4.33. ábra: Vezérléssel működő villanymotoros vákuumszivattyú. 

Vannak olyan típusok, melynél a motor elektronika végzi a szivattyú működtetését és van-

nak olyanok is, ahol külön elektronikát alkalmaznak. A be és a kikapcsolási nyomás között 

hiszterézis 50 mbar körüli értékű. Az összeszerelt egységet a motortérben helyezik el. Ilyen 

villanymotoros vákuumszivattyút szerelnek be egyebek között a VW Golf 1998 utáni mo-

delljeibe, a Bora-ba és az Audi A3 –ba. 

Szabályozással működő vákuumszivattyú 

Nyomás érzékelőt alkalmaznak, melyet a vákuumszivattyú és a vákuumos fékrásegítő kö-

zötti csőszakaszhoz csatlakoztatnak. A gyújtás bekapcsolása a motor elektronikától meg-

kapja az 5 V-os tápfeszültséget. Amíg a gyújtás be van kapcsolva, a motor elektronika fo-
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lyamatosan összehasonlítja az érzékelő által mért értéket a memóriában tárolt szükséges 

értékkel. A vákuum értékével arányosan változik az érzékelőbe szerelt membrán ellenállá-

sa. Erősítőn keresztül jut el ez az információ a motor elektronikához, amely relén keresztül 

működteti a vákuumszivattyú motorját. Ha a nyomásérzékelő meghibásodik a szabályozás 

automatikusan vezérlésre fog átkapcsolni. A be és a kikapcsolási nyomás között hiszterézis 

170 mbar körüli értékű. Ilyen szabályozással működő villanymotoros vákuumszivattyút 

szerelnek be egyebek között a VW Passat 2001 utáni modelljeibe, az Audi A4 –be és az 

A6 –ba. 

 

4.34. ábra: Nyomásérzékelővel ellátott szabályozott működésű villanymotoros vákuumszivattyú. 

4.10.4. Hidraulikus fékrásegítő 

A vákuumos fékrásegítők működtetéséhez rendelkezésre álló nyomáskülönbség 0,7 - 0,8 

bar. A membránátmérő 10" fölé növelése nem eredményez rásegítő hatásnövelést. A tan-

dem rendszerű rásegítők helyigénye jelentős és emellett még drágábbak is. Ezeket a hátrá-

nyokat a felsőbb személygépkocsi kategóriák egyes típusainál hidraulikus fékrásegítőkkel 

igyekeznek kiküszöbölni. Elsősorban akkor alkalmazzák, amikor a gépkocsi nagy tömege 

miatt nagy fékezőteljesítmény szükséges és nincs elég hely a motortérben a jelentős méretű 

vákuumos rásegítő részére. 

Hidraulikus rásegítőt alkalmaznak egyebek között például a tizenkét hengeres motor-

ral szerelt BMW 750i, vagy az Audi 100 (1983) típusoknál, illetve a Toyota Prius -nál. A 

hidraulikus fékrásegítőket nagy sebességű, sportautóknál is gyakran alkalmazzák (Audi 90 

Quattro, Audi 100 Turbo, BMW 850 i, Ferrari 348, Ford Scorpio, Jaguar XJ6). 

Ennél a megoldásnál a gépkocsi a hiányzó rásegítő nyomás esetén a biztonsági féke-

zésre hatóságilag előírt lassulást éri el. Előny, a vákuumos rásegítőnél kisebb fékkésedelmi 

idő, kisebb helyigény, nagyobb rásegítő hatás. Hátránya viszont az, hogy a rendszer elemei 

pontos és drága gyártástechnológiával készülnek, emiatt drágábbak. Karbantartás, szerelés 

nagyobb figyelmet igényel, mert gyakran két munkaközeget is alkalmaznak (hidraulikafo-

lyadék és fékfolyadék). Ezek egymással nem keveredhetnek. 
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Ate H31 típusú hidraulikus fékrásegítő  

Ez a Continental Teves éltal gyártott változat is két munkaközeggel működik. A rásegítő részbe 

ásványolaj alapú hidraulikafolyadékot, a fékrendszer pedig a hagyományos poliglikol alapú fék-

folyadékot kell tölteni. Ezt a hidraulikus fékrásegítőt már évtizedek óta gyártják és közben több 

konstrukciós módosítást hajtottak végre. Például az újabb változatoknál úgy a főfékhenger, mint 

a rásegítő munkahenger a súlycsökkentés miatt alumínium ötvözetből készül. 

A karbantartás a folyadékszintek ellenőrzésére korlátozódik, melyet alapjáraton 

üzemelő motornál kell végrehajtani, miközben az első kerekeket szélső helyzetig elkormá-

nyozzák. A rendszer mindkét munkaközegénél ellenőrizni kell a folyadék szintet. Ehhez 

hasonló elven, de más kialakítással működik a Continental Teves Ate MK II -típusú integ-

rális blokkolásgátló rendszerének hidraulikus fékrásegítője is. Annak azonban a rásegítő 

része is fékfolyadékkal működik, tehát csak egy munkaközeg szükséges a fékrendszerhez. 

Beépítenek olyan hidraulikus fékrásegítőket is, melyek tápegységének hidraulikaszivattyú-

ját villanymotor hajtja, mely csak akkor forog, ha a hidraulikafolyadék felhasználás azt szüksé-

gessé teszi. 

 

4.35. ábra: Ate hidraulikus fékrásegítő. 

1 – Hidraulikaszivattyú; 2 – Folyadéktartály szűrővel; 3 – Mennyiségi és nyomásszabályzó; 4 – Nyomástáro-

ló; 5 – Szervokormány; 6 – Hidraulikus fékrásegítő; 7 – Tandem főfékhenger 

A hidraulikus fékrásegítő rendszer részei: 

Nyomásenergia ellátó és tároló rendszer: 

 A motortól ékszíjjal hajtott hidraulikaszivattyú, a fékrásegítőt és a szervokormányt 

is ellátja nyomásenergiával. 

 Nyomástároló acéllemezből sajtolt gömb alakú edény. Belső terét elasztomerből készült, 

rugalmas membrán választja ketté hidraulika olaj, és gáz térre. Az összenyomható nitrogén 

gáz biztosítja a nyomástárolást. Vele közös egységet alkot a nyomásszabályzó, mely az 

olaj térfogatáramát osztja el a szervokormány felé és a nyomástároló felé. Ennek térfogat-

árama 0,7 liter/perc. Az ott kialakuló 36-57 bar közötti nyomás visszahat a szabályzó du-
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gattyú hátoldalára és ezzel a mennyiségi szétosztást befolyásolja. A nyomás jeladó a mű-

szerfalon elhelyezett ellenőrzőlámpát működteti, ha a nyomás veszélyes módon lecsökkent 

20 ± 2 bar érték alá. 

A rásegítő munkahenger: 

A működés szempontjából két részből áll: 

 Működtető szelep: Ez a rásegítő nyomás kivezérlését végzi. A fékpedál rudazata 

mozdítja el. A tárolt nyomásenergiát felhasználva a pedálerővel arányos nyomású 

hidraulika olajat juttat a munkahengerbe.  

 Dugattyús működésű munkahenger: A tandem rendszerű kétkörös főfékhenger-

rel egy szerelési egységet képez. A kivezérelt rásegítő nyomást erővé alakítja át, 

melyet rudazaton keresztül a főfékhenger dugattyújára ad át. 

A rendszer biztonsága: 

A nyomástároló térfogata és nyomásjelzés: 

Ha a hidraulikaszivattyút hajtó ékszíj elszakad, a nyomástárolóban még akkora nyo-

más marad, hogy a fékpedál többszöri lenyomásakor is a rásegítő teljes mértékben hatásos 

marad. Ha a nyomás a tárolóban egy bizonyos érték alá csökken a szabályozó egység 

nyomáskapcsolója a műszerfalon elhelyezett figyelmeztető lámpát működteti. 

A hidraulikaszivattyú szállító képességének ellenőrzése: 

Ha járó motornál a hidraulika szivattyú által előállított nyomás nem ér el egy bizo-

nyos értéket a nyomásérzékelő figyelmeztető jelzést ad. 

A rásegítő nyomás hiánya: 

A nyomáskivezérlő szelep működtető rudazata egy bizonyos elmozdulás után köz-

vetlenül felfekszik a főfékhenger dugattyújára. Így rásegítés nélkül, mechanikusan mozdít-

ja el azt, és ugyan nagyobb pedálerővel, de létrejön a fékező nyomás. 

 

4.36. ábra: Nyomástároló töltési fázisban 

8 – Mennyiségi szabályozó; 9 – Kapcsolószelep; 10 – Visszacsapó szelep; 11 – Nyomáskapcsoló; 12 – Nyo-

máskapcsoló; 13 – Gumimembrán; 14 – Csatorna. 
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4.37. ábra: Nyomástároló a kikapcsolási nyomás elérésekor. 

9 – Kapcsolószelep; 10 – Visszacsapó szelep; 15 – Nyomórúd; 16 – Tányérrugó; 17 – Rugótér.  

A kikapcsolási nyomás elérése: 

Amikor a nyomás a tárolóban elérte a kikapcsolási értéket, a nyomásszabályozóban 

elmozdul a tolattyú és lezárja a kapcsolószelepet. A nyomástároló visszacsapó szelepe zár. 

Ezután a teljes olaj térfogatáram a kormányrásegítő irányában távozik. A szabályzó szelep-

rendszer ebben a helyzetben marad, amíg a fék működtetése miatt a nyomás a tárolóban 

nem csökken a visszakapcsolási értékre. 

Toyota hidraulikus fékrásegítő 

A Toyota Prius Hibrid hajtású gépkocsinál nem vákuumos, hanem hidraulikus fékrá-

segítőt alkalmaznak. A hidraulika tápegységnél villanymotorral hajtott szivattyú hozza 

létre a fékezéshez szükséges rásegítő nyomást és egy nyomástárolót is felszerelnek az egy-

ségre. 

4.11. Személygépkocsik kerékfékszerkezetei 

4.11.1. Dobfékek  

A dobfékeknél a fékdob belsejében, szennyeződésektől védve helyezik el a két belső fék-

pofát. A fékpofák felfüggesztése és egymásra hatása eltérő a különböző típusoknál. Egyre 

kevesebb személygépkocsinál, főleg az alsó és a közép kategóriában a hátsó tengelyen 

alkalmazzák. Elsősorban azért, mert egyszerű rögzítő fék megvalósítási lehetőséget kínál. 

A dobfékek előnyös tulajdonságai: 

 Kevésbé érzékeny a szennyeződésekre. 

 A rögzítő fék kialakítása egyszerű, működése megbízható. 

 A fékerő a mechanikus belső rásegítéssel növelhető. 

 A fékbetétek élettartama kedvezően hosszú. 
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A dobfékek hátrányos tulajdonságai: 

 A keréktárcsa szabványosított mérete korlátozza a fékdob átmérőjét. 

 A fékpofák kopás miatti cseréje esetén le kell szerelni a fékdobot és ez időigényes. 

 A melegedés miatti hőtágulás növeli a fékdob átmérőjét, ezért nagyobb lesz a kése-

delmi idő, illetve a pedálút. 

 Az öntisztulás nem megfelelő. 

Felfutó és lefutó fékpofák: 

A dobfékek jellegzetessége, hogy meg kell különböztetni egymástól a felfutó és lefu-

tó fékpofákat, mert azok hatásossága jelentősen eltér egymástól. Ezt a fékpofának a fékdob 

forgásirányához viszonyított helyzete határozza meg. 

A dobfékek csoportosítása:   

1. Szimplex dobfék: 

Egyszerű felépítése miatt jelenleg is használatos a hátsó kerekeknél. A kettős műkö-

désű munkahenger dugattyúi mindkét fékpofára azonos erőt fejtenek ki. Ennek ellenére 

fékpofákon eltérő lesz a súrlódó erő. A felfutó fékpofa hatásosabb, mint a lefutó. Az oka 

az, hogy a súrlódó erő nyomatéka a felfutó pofát még jobban a fékdobra szorítja, ami ráse-

gítő hatást eredményez. A lefutó fékpofára ható nyomaték a működtető erő ellen hat, ezért 

csökkenti a súrlódó felületre ható szorító erőt. A szimplex fék hatásossága mindkét forgás-

irányban azonos. A rögzítő fék működtetését végző mechanikus rudazat beépítése egysze-

rű, ezért a hátsó futóműveknél alkalmazzák. Teljesítménye nagy sebességű gépkocsikhoz 

már nem elegendő. 

2. Duplex dobfék: 

Mindkét fékpofát külön-külön egy darab egyszeres működésű munkahenger szorítja 

rá a fékdobra. Előre meneti forgásirányban mindkét fékpofa felfutó és kialakul az önerősí-

tés, ezért a szimplex féknél hatásosabb. Hátrameneti forgásirányban a fékhatás lényegesen 

kisebb, mivel mindkét fékpofa lefutóvá válik. A tárcsafékek széleskörű elterjedése előtt az 

első kerekeknél alkalmazták. 

3. Duo-duplex dobfék: 

Két darab kettős működésű hidraulikus munkahengert szerelnek fel. Így tehát mind-

két forgásirányban két felfutó fékpofa lesz. 

4. Szervofék: 

A fékpofák a féktartó lemezhez nincsenek fixen rögzítve, hanem egymással mecha-

nikus összekötik. Előre menetben mindkét fékpofa felfutó, melyek egy hüvelyben megve-

zetett mozgó csapon, ami egyúttal a kézi utánállító is lehet, a kerületi erőt átadják. A du-

gattyúval kifejtett működtető erőn kívül a második fékpofát ez a járulékos erő is a fékdobra 

szorítja. Nagyobb a fékerő, mint a szimplex féknél. Hátramenetben a vezetőcsap feje felüt-

közik a hüvelyre, ezért nincs erőátadás, kevésbé hatásos. A fékpofák rászorító ereje eltérő, 

ezért a fékbetétek felülete nem egyforma az azonos felületi nyomás és a kopás érdekében. 

5. Duo-szervo dobfék: 

Kettős működésű munkahengert alkalmaznak. A fékpofák közé szerelt, a kerületi 

erőt közvetítő csap nem támaszkodik fel, így mindkét forgásirányban érvényesül a szervo 

hatás. Forgásiránytól függetlenül azonos fékerő. Az erőátadó csapot rendszerint 

utánállítóként alakítják ki. Hátránya, hogy a rásegítő hatás a közvetítő csap súrlódásától 

függ, amit a karbantartás befolyásol. Rendszeres zsírozás esetén jól működik de, ha elha-
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nyagolják, nagy lesz a fékerő eltérés a jobb és a bal oldal között, ami veszélyes félrehúzás-

hoz vezethet. A tárcsafékek a szervofékeket kiszorították.  

 

4.38. ábra: A dobfékek csoportosítása. 

Önerősítő hatás a dobfékeknél: 

A dobfék belső áttétel a különböző típusoknál jelentősen eltér egymástól. Belső átté-

telen (C) a kerületi erő (U) és a fékpofákat szétfeszítő erő (S) hányadosát értjük. Értékét a 

súrlódási tényező (μ) függvényében grafikusan szokták ábrázolni. A C* -al a teljes fék-

szerkezet belső áttételét jelölik, amely például a szimplex dobfék egy felfutó és egy lefutó 

fékpofájának együttes hatását jelenti. 

 

4.39. ábra: A dobfékek különböző típusainak belső áttétele 

A tárcsafékek előnyös tulajdonságai miatt a szervofékek háttérbe szorultak. Nagy belső 

áttétele miatt rögzítő fékként ma is alkalmazzák. A féktárcsa kiöblösödő részét alakítják ki 

fékdobként. Működtetése bowden-huzal és karos emelők segítségével történik. 
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A fékhatást a típusváltozaton kívül jelentősen befolyásolja az üzemi hőmérséklet, 

mely jó, ha nem nagyobb 400ºC-nál. Például egy 300 mm átmérőjű fékdob, ha 380ºC-kal 

felmelegszik átmérője 1,14 mm-el lesz nagyobb. Ezért a munkahenger dugattyúlökete 3,6 

mm-el növekszik, mely a teljes elmozdulás 30% -át teszi ki. Emiatt nagyobb lesz a fékpe-

dál elmozdulása is. A melegebb fékdobnak és a fékpofáknak az átmérő növekedése nem 

azonos, ezért nagyobb hőmérsékleten a fékbetét csak kisebb felületen fekszik fel, megvál-

tozik a belső áttétel és csökken a fékhatás. 

Féktartó lemez: 

A leggyakrabban acéllemezből sajtolással készült féktartólemezt csavarokkal rögzítik 

a futóműhöz. Erre szerelik fel a hidraulikus- illetve a mechanikus működtető elemeket, a 

fékpofákat, valamint az utánállítót. A fékezéskor ébredő reakcióerő ezen keresztül adódik 

át a futóműre. A féktartó lemez és a fékdob egy kis réstől eltekintve zárt szerkezetet alkot. 

Ez előnyös, mert a fékszerkezet belső része így védetté válik a szennyeződésektől. Hátrá-

nyos viszont azért, mert így kedvezőtlenebb a hülés, valamint a belsejben összegyűlhet a 

kopadék, ami fékhatás csökkenést és zajhatást is okozhat. Azért is hátrányos, mert a kerék-

csapágyból kijutó kenőzsír nehezen tud távozni, így romlik a súrlódási tényező. A szerke-

zet állapotvizsgálatát és javíthatóságát is körülményesebbé teszi. 

Fékdob: 

A korábban acélöntvényből gyártották a fékdobokat, de a súlycsökkentés miatt ké-

szülhet acéllemezből sajtolt tárcsára öntött kopófelület kombinációjaként is. Jelenleg egyre 

gyakrabban könnyűfém ötvözeteket is alkalmaznak. Belső hengeres felülete körülveszi a 

fékpofákat. 

A fékdobok igénybevételei: 

1. A koptató igénybevétel: 

Ez a terhelés különösen a súrlódó felületnél jelentős, ezért a belső átmérőt rendszere-

sen ellenőrizni kell. Az amerikai előírások szerint a fékdobon maradandóan fel kell tüntetni 

a megengedett kopáshatárt azért, hogy ne kelljen keresgélni a szakirodalomban. A jelentő-

sebb kopás csökkenti a fékdob szilárdságát. Maximálisan megengedett belső átmérőt biz-

tonsági okból be kell tartani. A súrlódó felület felszabályozás esztergálással, majd köszörü-

léssel történhet, ha ezt a méret lehetővé teszi, de ez általában csak a nagyobb átmérőjű ha-

szonjármű fékdoboknál kifizetődő. Például egy 200 mm átmérőjű fékdobot 201 mm-re 

lehet felszabályozni, és ez után még 0,5 mm-t kophat egy új fékbetét garnitúrával. Legna-

gyobb megengedett átmérője ezután 201,5 mm. Fontos követelmény a súrlódó gyűrű ko-

pásállósága. 

2. Mechanikai igénybevételek: 

Fékezés közben összetett mechanikai igénybevétel terheli a fékdobot. Ennek megfe-

lelő szilárdságú kell legyen. A súrlódó felület szélénél, ahol csatlakozik a tárcsa alakú 

részhez, csavarás, hajlítás és húzás egyidejűleg fellép. A húzást és a hajlítást nagy sebes-

ségről történő fékezésnél nemcsak a fékerő okozza, hanem ehhez hozzájárul a centrifugális 

erő is. A fékdob a terhelő erők hatására csak nagyon keveset deformálódhat. A megfelelő 

merevség gyakran csak bordákkal érhető el. 

A fékdobot csavarokkal rögzítik a kerékagyhoz. A kerekek felszerelése után a fékdob 

és a kerékagy között a kerékcsavarok, vagy kerékanyák meghúzása után jelentős súrlódó 

erő jön létre, mely átviszi a fékező nyomatékot. 
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3. Hő igénybevétel: 

A kerékfékszerkezet a gépkocsi mozgási energiáját súrlódással hővé alakítja, mely 

fékdobot igénybe veszi. A nagy hőmérséklet egyrészt a szerkezeti anyagoknál szilárdság 

csökkenést okoz, másrészt viszont az eltérő hőmérsékletű részeknél különböző a hőtágulás, 

ami belső feszültséget kelt. 

A fékdobnak jó hűtést kell biztosítani, ezért előnyös, ha jó hővezető képességű 

anyagból készül. A könnyűfémötvözetek ebből a szempontból is kedvezőnek bizonyulnak, 

de a rugózatlan tömeg csökkentése miatt is előnyös. Az alumínium ötvözetből készült vál-

tozatnál a szilíciumkarbid ötvöző jó kopásállóságot biztosít. 

 

 

4.40. ábra: Acélöntvényből készült (bal oldalt), illetve sajtolt lemez és öntvény kombinációjával gyártott 

fékdob(jobb oldalt), melynél fontos a kiegyensúlyozás. 

A hőterhelés miatt a súrlódó felület berepedezhet, esetleg alaktorzulást is szenvedhet. A 

dobfék kedvezőtlen tulajdonsága a hőmérséklet növekedésekor jelentkezik, mert a súrlódó 

gyűrű átmérője nagyobb lesz. A fékpofa felfekvése nem egyenletes, csökken a fékhatás. 

Rosszabb esetben a munkahenger lökete nem elég a fékpofa felfektetéséhez, ezért műkö-

désképtelenné válhat. 

Ha a görgős fékpadi mérés közben a fékerő ingadozik, a fékdob nem kör alakú, ha-

nem a terhelések miatt oválissá vált. A súrlódó felület alakja és minősége finomesztergá-

lással helyreállítható, de a szilárdságcsökkenés miatt nem szabad a megengedett átmérő 

fölé menni. Ilyenkor feltétlenül ki kell cserélni. 

 

Újabb dobfék-konstrukciók 

Személygépkocsik kis méretű dobfékeinél olyan konstrukciós megoldásokat alkal-

maznak, melyeknél a fékdobot kezdetben még tüzi szegecseléssel rögzítették a kerékagyra, 

így azok egy közös alkatrésszé váltak, majd hamarosan egy közös öntvényből alakították 

ki. Ebbe kap helyet a kerékcsapágyazás is. A fékdob csere egyúttal kerékcsapágy és kerék-

agy cserét is jelent. Ha a gépkocsi ABS rendszerrel is el van látva, ezen a közös alkatrészen 

alakítják ki a kerékfordulatszám érzékelőhöz tartozó fogazott póluskereket is. 



4. SZEMÉLYGÉPKOCSIK HIDRAULIKUS FÉKRENDSZEREI 153 

 

 Kőfalusi Pál, Varga Ferenc, BME   www.tankonyvtar.hu 

 

4.41. ábra: Egymáshoz szegecselt és közös öntvényből készült kerékagy és fékdob az ABS kerékfordulatszám 

érzékelő póluskerekével 

A világ legkönnyebb dobfékjét a 3 hengeres VW Lupo-ba szerelték be. Ez volt az első 

eset, amikor a VW megerősített alumínium fékdobot alkalmazott a hátsó kerekeknél. Ahol 

a fékdob súrlódó felülete alumínium mátrixból van, mely szinte kopásmentes szilíciumkar-

bid részecskéket tartalmaz (Al + SiC). A hátsó kerékfékszerkezet a súlycsökkentések révén 

3,3 kg-mal vált könnyebbé. A munkahenger is könnyűfém ötvözetből készült. 

 

4.42. ábra: Szimplex dob alumíniumötvözetből készült fékdobbal. 

Fékpofák 

A személygépkocsiknál acéllemezből sajtolással és kivágással készült részekből, 

többnyire hegesztéssel gyártják a fékpofákat. A „T” alakú keresztmetszete kellő merevsé-
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get biztosít. Nagyobb méreteknél a fékpofák acélöntvényből készülnek és két gerinclemez-

zel is ellátják. A haszonjárműveknél általában szegecselik, a kisebb változatoknál pedig a 

súrlódó betéteket felragasztják a fékpofára. 

Fontos követelmény a megfelelő merevség. Ha fékezés közben az alakja deformáló-

dik, a súrlódó betét felfekvése nem lesz egyenletes, ezért a fékhatás is kisebb lesz. A fék-

pofák alakhelyességét sablonnal ellenőrzik. 

 

 

4.43. ábra: Szimplex dobfék fékpofái a rögzítőfék működtető karral és a hidraulikus munkahenger 

A fékpofák csatlakozása a féktartó lemezhez lehet csappal, vagy feltámasztással is. Ez 

utóbbit nevezzük önbeálló fékpofának, mert nem szükséges, hogy felszerelés után a fék-

dobhoz képest körkörösre beállítsák. Ennél nagy jelentősége van a visszahúzó rugónak, 

mert ez tartja a helyén a fékpofákat. A régebbi szerkezeteknél, melyeknél a fékpofák egy 

fix csap körül fordultak el, a fékbetét kopása nem egyenletes. A forgásfont közelében ki-

sebb az elmozdulás és így a kopás is. Ennél a változatnál a fékpofák beállításához a csap 

elfordítható, és egy excenter gyűrűt szerelnek rá. Jelenleg a személygépkocsiknál önbeál-

lók fékpofákat alkalmaznak. Más néven „úszó” felfüggesztésűeknek is szokták mondani. A 

pofák végei a féktartó lemezen kialakított felfekvő felületen, vagy a munkahenger hátolda-

lán egy bemart horony ferde felületére szoktak támaszkodni. Ezek lehetnek egymással pár-

huzamosak, vagy a kerék forgáspontja felé összetartóak. Ez utóbbi kialakítással igyekez-

nek a fékoldást gyorsítani, illetve teljessé tenni. Így menet közben az nem fog hozzáérni a 

fékdobhoz, ami folyamatos melegedést, kopást és a menetellenállás növelését okozná. A 

felfekvő felület ferdeségének irányát szereléskor nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ha 

ezt például a duplex fékszerkezet munkahengerének hátsó részén alakították ki, a bal és a 

jobb oldali munkahengerek egymással nem cserélhetők fel. 

A fékpofa úgynevezett gerincének furatába akasztják be a visszahúzó rugókat, és la-

za illesztésű csappal hozzá szerelik a rögzítő fék működtető karjait. 

A fékpofák oldalirányú kibillenését a visszahúzó rugók és a függesztő csapok igye-

keznek megakadályozni. Ezen kívül a féktartó lemezhez rugó és csap húzza a fékpofát, 

mely gerinc nagyobb átmérőjű furatába illeszkedik. Így a fékpofa üzemszerű mozgása le-

hetséges. 
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4.44. ábra: Fix forgáspontú és önbeálló fékpofák. 

Súrlódó betétek 

Anyagának legfontosabb összetevője évtizedekig az azbeszt volt. Ezt fémporral, 

vagy különböző anyagokból, például sárgarézből készült huzaldarabkákkal, töltő- és kenő-

anyagokkal, műgyantával elegyítve sajtolják a megfelelő méretre és alakra. Utána hőkeze-

lés következik. Az azbeszt kedvező tapadása és más fékezés szempontjából kedvező tulaj-

donsága ellenére nem használható, mert kopásakor keletkező pora rákkeltő hatású. Ezért 

azbesztmentes súrlódó betétek használatát tették kötelezővé. Helyettesítő anyagként kü-

lönböző műszálakat, cellulózt, aramidot, szén-, üveg- ásványi és fémszálakat alkalmaznak. 

A fékbetéttel szemben támasztott követelmények: 

 Súrlódási tényezője legyen ne függjön a hőmérséklet, a felületi nyomás, a sebesség 

változásától. 

 Legyen ellenálló a felületi nyomás, a hőmérséklet változásával szemben. 

 Legyen kopásálló. 

 Ne keltsen zajt. 

A kellemetlen zajhatásokat az okozza, amikor a levált vagy a környezetből bekerült apró, 

kemény szemcsék a fékbetét és dob közé kerülnek. Másrészt előidézheti az úgynevezett 

"stick slip" az akadozva csúszás jelensége is. Ilyenkor a csúszó súrlódás egy pillanatra át-

vált tapadó súrlódásra, majd egy csekély deformáció után ismét csúszás következik, eköz-

ben megszűnik a deformáció. A zaj ezen különböző súrlódási jelenségek periodikus ismét-

lődéséből származik. 

A kedvezőtlen tulajdonságok közé sorolandó az úgynevezett „üvegesedés” jelensége, 

amikor gyakran vagy huzamosabb ideig csak kis fékezéseket hajtanak végre. Ekkor a súr-

lódó anyag felületéről kopnak a különböző szemcsék a betét felülete polírozódik. Ez a súr-

lódási tényező csökkenéséhez vezet. Ez a jelenség megszűntethető, ha időnként egy-egy 

erősebb fékezést hajtunk végre, melyek közepes hőterheléssel járnak. 

Új fékbetétek felszerelése után a súrlódási tényező, és így a fékhatás is csak egy bi-

zonyos összekopás és hőhatás után éri el a megszokott értékét. 
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A súrlódó betétet korábban szegecseléssel, jelenleg a haszonjárművek kivételével ra-

gasztással rögzítik a fékpofára. Az a ragasztás előnye, hogy a betét felfekvése és így az erő 

átadása is egyenletesebb és a teljes felületre kiterjed. Másrészt viszont a szegecsfejek 

csökkentik a betét használható vastagságát és a súrlódó felület nagyságát is. Ha az ellenőr-

zést elmulasztva, a betét a szegecsfejekig kopik, azok mély barázdát marnak a fékdobba. A 

ragasztási technológiánál be kell tartani néhány alapvető előírást, mint például a ragasztó 

réteg vastagságát, a kötésszilárdság elérésének hőmérsékletét, felületeket egymásra szorító 

erő nagyságát és időtartamát. 

A gépkocsi üzemeltetése során be kell tartani a fékbetétekre vonatkozó gyárilag 

megengedett kopáshatárt. Ennek elérésekor a futómű valamennyi fékpofáját ki kell cserél-

ni. A különböző anyagokból készült, illetve a különböző gyártóktól származó fékbetétek 

súrlódási tényezője eltérő, futásteljesítményeik között is nagy különbségek lehetnek. Ha 

egy futómű jobb és bal oldali kerekeihez különböző tapadási tényezőjű fékbetétek kerül-

nek, az eltérő fékerőkhöz vezet, ezért a jármű félrehúz. Biztonsági okból törekedni kell a 

gyárilag előírt fékbetétek alkalmazására. 

Visszahúzó rugók 

Fékoldáskor a visszahúzó rugók mozdítják vissza alaphelyzetbe a fékpofákat. Az el-

öregedett, a jelentősebb hőhatások miatt kilágyult, vagy megnyúlt rugók már nem tudják 

ellátni feladatukat, ezért azokat ki kell cserélni. 

 

4.45. ábra: Szimplex dobfék fékpofái a rögzítőfék működtető karja, visszahúzó rugók és a hidraulikus munka-

henger 

A súrlódásos fékek működése közben megvalósítandó feladatok: 

 Az egymáson súrlódó alkatrészek között a hézag megszűntetése: ehhez nagy el-

mozdulás és kis erő szükséges.  

 A felületeket egymásra szorító erő növelése, szabályozása és megszűntetése: ehhez 

viszont kis elmozdulás és nagy erő szükséges.  

 Fékoldáskor pedig következhet a kopással arányos utánállítás: ehhez kis elmozdu-

lás és kis erő szükséges.  
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A fékpofák szétfeszítése 

A fékpofáknál a működtető erő létrehozásához a következő egységek használatosak: 

1. Mechanikus működtető elemek: 

 különböző profilú fékkulcsok, 

 karos emelő mechanizmus, 

 ékes feszítőmű 

2. Hidraulikus munkahenger: Ennél a fékező nyomás a dugattyúkkal a fékpofákat 

felfekteti a fékdobra. Ehhez megfelelő mennyiségű és nyomású fékfolyadékra van 

szükség. Ezután a fékező nyomás növelésével arányosan fog növekedni a fékerő. 

Kényszer szétfeszítés 

A fékkulcsos működtetést kényszer szétfeszítésnek is nevezik, melyet jelenleg kis-

motoroknál, illetve haszonjárműveknél alkalmazzák. Az elnevezés arra utal, hogy a fék-

kulcs profiljának megfelelően minkét fékpofát egyformán mozdítja el. Akkor is, így törté-

nik, amikor a fékpofák alakja és mérete nem teljesen egyforma. Ez hátrányos, mert az elő-

ször a felfekvő fékpofa túlterhelődhet, ezért a felülete felhevül és elszenesedik. Eközben a 

másik pofa nem ér hozzá a fékdobhoz. Az elszenesedett rétegnek a tapadási tényezője na-

gyobb, ezért a fékpofa egy pillanatra önzáróvá válik, bekap és leszakad róla egy vékony 

réteg. Ezért a következő fékezésnél ez nem fog hozzáérni a fékdobhoz és csak a másik fog 

fékezni. Majd ennél is bekövetkezik a túlterhelés és hasonló jelenség játszódik le. Ez vég-

eredményül egy láncreakciót indít el és a fékbetétek élettartama légyegesen lerövidül. Ez 

úgy kerülhető el, ha felszerelés után a fékpofákat felszabályozzák. Ez nem egyéb, mint a 

súrlódó felületek azonos átmérőre történő finomesztergálása. 

Úszó szétfeszítés 

Az előzőekben ismertetett hátrányok miatt előnyösebb az úgynevezett „úszó szétfe-

szítés”. Ez például kettős működésű hidraulikus munkahengerrel valósítható meg. Ha a 

fékpofák geometriája egymástól eltérő a munkahenger dugattyúi önmagukkal párhuzamo-

san elmozdulnak és mindkettő egyforma erővel szorul a fékdobra. 

A fékpofák kopás miatti utánállítása 

A fékbetétek használatuk során kopnak, növekszik a távolság a súrlódó felületek kö-

zött. Ezért növekszik a pedálút és a fékkésedelmi idő. Kiküszöbölésére különböző mecha-

nikus utánállító szerkezeteket építenek be, melyek lehetnek: 

 kézi-, vagy  

 automatikus működésűek.  

Kisebb a karbantartási igény, ha az automatikus utánállítót alkalmazzák. 

A fékpofák kézi utánállítása 

A kopás miatt megnövekedett távolságot a fékdob és a fékpofák között mindig hideg 

féknél kell utánállítani, mert különben rászorulhat a dob a pofákra. A hézag a lehető legki-

sebb legyen, de el kell kerülni, a fékpofák folyamatos súrlódását, mert az melegedéshez és 

kopáshoz vezet. A kézi működtetésű utánállítók legrégibb változata az excenteres, melyet a 

féktartó lemezre szerelnek. A visszamozdulást rugóerővel létrehozott súrlódó erő akadá-

lyozza meg. A fékpofákat a féktartó lemezhez rögzítő csapoknál is szoktak excenteres után 

állítót beépíteni. A fékpofa felszerelésekor egyenletes hézagot kell beállítani, így a kezdeti 

fékhatás is kielégítő lesz. 
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Csavarorsós kézi utánállítót szoktak a munkahenger dugattyúja és a fékpofa közé is 

szerelni. A szervofékeknél a két fékpofa közötti erőátadó csapot alakíthatják ki menetes 

utánállítóként. 

 

4.46. ábra: Csavarmenetes kézi utánállító. 

Automatikus utánállítók: 

A dobfék karbantartás igénye kisebb, ha automatikus utánállítót alkalmaznak. A lehetséges 

változatok:  

1.  Elhelyezésük szerint 

 Fék munkahengeren kívüli, vagy  

 Munkahengeren belüli 

2.  Működési módjuk szerint: 

 fokozatos, 

 fokozatmentes. 

A munkahengeren kívüli változatok működését a szennyeződés befolyásolhatja, a fék 

munkahengerbe szerelt ilyen szempontból megbízhatóbb. 

Fék munkahengeren kívül automatikus utánállítók 

Súrlódó tárcsás, úgynevezett „Fiat rendszerű” automatikus, fokozatmentes utánállító 

A féktartó lemezre merőlegesen egy csapot szerelnek fel, erre illeszkedik a fékpofa 

gerincének ovális furatába szerelt hüvely, mely alátétekkel, súrlódó betétekkel és előfeszí-

tett rugóval csatlakozik fékpofához. Amíg a fékpofa és a dob közötti távolság kisebb, mint 

a csap és a hüvely közötti átmérő különbség, addig a hüvely a fékpofával együtt mozog 

minden fékezéskor és fékoldáskor. Amikor kopnak a fékpofák, fékezéskor a hüvely felüt-

közik a csapon. A fékpofa az előfeszített rugóval terhelt súrlódó gyűrűk közül kijjebb csú-

szik. Fékoldáskor azonban a súrlódó erőt a visszahúzó rugó nem képes legyőzni, így a fék-

pofa közelebb került a fékdobhoz. 
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4.47. ábra: Súrlódó tárcsás automatikus utámállító. 

Kilincsműves utánállító 

A kilincsműves automatikus utánállító kialakítható a rögzítő fék szerkezet rudazatá-

hoz csatlakozva is. A fékpofákat a visszahúzó rugó állítja alaphelyzetbe. A fékpofával 

együtt mozdul el az utánállító forgáspontja. Ha nagy a hézag a fékpofa és a fékdob között, 

az utánállító kilincsnyelve fordít a kilincskeréken. Ha a hézag megfelelő, a nyelv csupán a 

kilincskerék fogárkában mozdul csupán ide-oda. Amikor a kilincskerék elfordul, az 

utánállító csőből kifelé mozdul a csavar. 

A kilincsműves szerkezetnél csak apróbb fokozatokban történik az utánállítás. A 

felmelegedett fékdob lehűlés után nem szorul rá a fékpofákra. Ennek veszélye az úgyneve-

zett termoklipszel elhárítható. 

 

4.48. ábra: Kilincsműves, menetes utánállító termo klipsszel 

Termoklipsz 

A fékpofa elmozdulásának nagyságától függő, kilincskerekes automatikus után-

állítónál találkozunk ezzel a kiegészítő elemmel. Két különböző hőtágulású fémból készül. 

Feladata a hőtágulás miatt a fékdob és a fékpofa között nagyobbá váló hézagnál megakadá-
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lyozni az automatikus utánállítást. Huzamosabb fékezés után, ha lehűl a fékdob nem szorul 

rá a fékpofákra, mert a termoklipsz kiegyenlíti a hőtágulás miatt megnövekedett hézagot is. 

A fékszerkezet felújításakor célszerű kicserélni a termoklipszet, mert egy bizonyos 

üzemidő után csökken hatásossága. Nem szabad az egymásra tükörszimmetrikus bal és 

jobb oldali fékszerkezetet alkatrészeit szerelés közben egymással felcserélni, mert az au-

tomatikus utánállítók ellenkező értelemben fognak forgatni. 

 

4.49. ábra: Kilincsműves utánállító 

Fék munkahengeren belüli automatikus utánállító (ld.: 4.5. fejezet ábráját) 

Rögzítő fék mechanika hidraulikus működésű kerékfékszerkezethez 

A rögzítő fék a hidraulikus rendszertől függetlenül mechanikus működésű. Ha az 

egyik futómű üzemi dobfékjére hat, akkor olyan feszítő rudazatot alkalmaznak, mely a 

fékpofákat szétfeszíti, azok viszont nem hatnak vissza a rudazatra. 

A szimplex dobfék mechanikus rögzítő fék működtető karját a kerék középpontja fe-

lé elmozdítva a fékpofák a dobnak feszülnek, miközben a hidraulikus rendszer munkahen-

gerének dugattyúi a mögéjük beszerelt rugó segítségével követik a pofák mozgását. 

4.11.2. Tárcsafék 

A fékrendszerben létrehozott hidraulikus nyomást a tárcsafék a súrlódás révén fékező 

nyomatékká alakítja. A tárcsafék belső áttétele C = 2∙µ ezért nagy működtető erő szüksé-

ges. Így a vákuumos fékrásegítő alkalmazása a tárcsafékeknél nélkülözhetetlen. A korszerű 

tárcsafékek jelenleg már kiszorították a dobfékeket. 

A fékezés kezdetén a féktárcsa és a fékbetét közötti hézag megszűntetéséhez nagy 

elmozdulás és kis erő szükséges. A fékezés során szükségessé válik a rászorító erő növelé-

se, szabályozása, majd megszűntetése. Ekkor már kicsi az elmozdulás, ne nagy fékerőre 

van szükség. Elengedhetetlen a kopással arányos utánállítás, melyet a dugattyú tömítése 

végez a tárcsaféknél. Ekkor már az elmozdulás és az erőszükséglet is kicsi. 

A tárcsaféknél a féknyerget a futóműhöz rögzítik. Ebben kap helyet a hidraulikus 

munkahenger és a dugattyú, ebben alakítják ki a fékbetétek feltámaszkodási és megvezeté-

si felületét. Ennek megfelelően itt alakul ki a fékezéskor keletkező reakcióerő. A fékezés 
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közben a fékbetét felületi nyomásának növekedésével arányosan növekszik a hőmérséklet 

és csökken a súrlódási tényező. A nyeregszerkezet akkor mondható optimálisnak, ha a fék-

betéteknél egyenletes felületi nyomás alakul ki. A ferde kopás nem megfelelő nyeregkonst-

rukcióra utal. A féktárcsát a kerékagyra szerelik és a kerékkel együtt forog. 

A féknyereggel szemben támasztott követelmények: 

 A lehető legkönnyebb, és legkisebb helyszükségletű legyen. 

 Legyen kellően merev, hogy a fékező nyomással megvalósított működtető erő és 

hatására kialakuló súrlódó erő a lehető legkisebb deformációt okozza. 

 A jó nyeregkonstrukció érzéketlen a melegedéssel szemben. 

 A jobb és a bal oldali fékbetétek legyenek azonos alakúak és méretűek, hogy felcse-

rélésük ne okozhasson hibás működést. 

 Zajmentes legyen a fékezés. 

 Rezgésekkel szemben érzéketlen legyen.  

 A jobb és a bal oldali fékbetéteknél azonosak legyenek az erők. Ez a feltétel az 

úszónyerges változatnál igényel gondos kialakítást. 

 Fékoldáskor a fékbetétek kellő mértékben mozduljanak vissza, menet közben ne 

súrlódjanak a féktárcsához, mert az fokozottabb kopást és melegedést okoz. 

 A hidraulikatér minél egyszerűbb legyen, hogy a légtelenítést gyorsan és hatéko-

nyan lehessen elvégezni. 

 Egyszerűen és olcsón lehessen gyártani. 

 Működése megbízható és biztonságos legyen. 

 Érzéketlen legyen a szennyeződésekkel szemben. 

 Egyszerűen cserélhető legyen a fékbetét. 

A követelmények gömbgrafitos öntvényből készül féknyereggel teljesíthetők a legjobban. 

Újabban készülnek alumíniumból is féknyergek. A tárcsafék kevésbé érzékeny a hőmér-

séklet változására, mint a dobfék. A féktárcsa felületi hőmérséklete intenzív fékezés esetén 

elérheti a 900ºC-ot. Hatására a vastagsága 0,2 mm-el nagyobb lesz, mely változatlan pe-

dálhelyzetnél növeli a fékhatást. 

 

4.50. ábra: A tárcsafékek csoportosítása 
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A tárcsafékek típusváltozatai 

4.11.2.1. Fixnyerges tárcsafékek 

Eleinte ezt a konstrukciót gyártották. A féktárcsára mindkét oldalára külön – külön hidrau-

likus munkahenger dugattyúja szorítja rá a fékbetétet a féktárcsára. Jelenleg nagy sebessé-

gű és különböző sport autóknál alkalmazzák ezt a konstrukciót. Egy darabból készült, úgy-

nevezett „monoblokk” és két félből összeépített kivitelben is gyártják. Rögzítő fékkel 

kombinált és anélküli változatban is készülhet. 

Kétdugattyús fixnyerges fékszerkezet 

Egy régebbi tárcsafék konstrukciónál az acélöntvény nyeregszerkezet mindkét olda-

lára alumíniumból készült munkahengert szereltek. A fékfolyadék átvezetése az egyik ol-

dalról a másikra fékcsövön keresztül történt. Ez a megoldás sem mondható korszerűnek a 

sérülékenysége és a fékfolyadék fokozottabb hőterhelése miatt. A fékbetéteket a nyeregben 

biztosító csapok tartják a helyükön. Jelenleg már ennél sokkal korszerűbb féknyereg konst-

rukciókat alkalmaznak. 

 

4.51. ábra: Fixnyerges tárcsafék a keréktárcsa belsejében 



4. SZEMÉLYGÉPKOCSIK HIDRAULIKUS FÉKRENDSZEREI 163 

 

 Kőfalusi Pál, Varga Ferenc, BME   www.tankonyvtar.hu 

A tárcsafék méreteit a gépkocsira szerelt keréktárcsa korlátozza. Ezt figyelembe kell venni 

úgy a féktárcsa átmérőjénél, mint pedig a féknyereg kialakításánál. Arról sem szabad meg-

feledkezni, hogy az egyik munkahengert a keréktárcsa a menetszél hűtő hatásától bizonyos 

mértékig leárnyékolja. Nagyobb fékező nyomatékoknál belső hűtő lapátozással ellátott 

féktárcsákat alkalmaznak, mint ez a 2. ábrán is látható. 

Négy dugattyús fixnyerges fékszerkezet 

A nyeregszerkezetben a munkahenger furatát és a fékfolyadék átvezető csatornáját 

forgácsolással alakítják ki. Azért, hogy a megmunkálás könnyebb legyen, a nyereg két 

félből készül, melyeket nagy szilárdságú csavarokkal rögzítenek egymáshoz. Ezeket az 

összeszerelésnél a folyási határig meghúzzák. Így az egymásra felfekvő felületeken kellően 

nagy súrlódó erő jön létre, mely a fékezéskor keletkező reakcióerőt átadja a futóműnek. A 

féknyereg tervezésénél a csavarok méretezésére és az elhelyezésére nagy gondot fordíta-

nak. A legoptimálisabb helyre építik be, ahol a lehető legkisebb falvastagság növelés szük-

séges. 

Előnyös, ha a fékfolyadék átvezető furatokat a nyeregöntvény belsejében alakítják ki, 

mert a féktárcsa sugárzó hőjétől így védve van. Kialakításánál azt is figyelembe kell venni, 

hogy ne alakulhasson ki szifon, vagy „holt tér”, mely megnehezíti a légtelenítést. 

A dugattyú tömítésének geometriai kialakításánál és anyagának megválasztásánál, 

mely a fékfolyadéknak ellenálló kell legyen, gonddal kell eljárni. Ez a tömítés látja el 

egyúttal az automatikus utánállítás és a dugattyú visszahúzásának feladatát is. Rendszerint 

EPDM elasztomer-t szoktak alkalmazni (Ethylen-Propylen-Dien-Mischpolymeristat). A 

tömítés keresztmetszete rendszerint négyszögletes. A megfelelő előfeszítésről bizonyos 

típusok külső palástján 7-10º-os kúpszögű felület gondoskodik. A néhány tized milliméter-

nyi dugattyúelmozdulás során létrejövő rugalmas deformáció húzza vissza a nyomás meg-

szűnésekor a dugattyút. Ha a fékbetét kopása meghaladja a tömítés rugalmas deformáció-

ját, lehetővé teszi a dugattyú kijjebb csúszását. Ezért annak külső palástfelülete polírozott 

és krómozott. A tömítőgyűrű részére a hornyot a munkahengerben alakítják ki. Úszónyer-

ges kiviteleknél fékezéskor a dugattyú elmozdulása kétszer akkora, mint a fix nyergesek-

nél, mert csak egy munkahenger van. 

A fékbetétek laza illesztéssel kerülnek be a nyeregbe, a számukra kialakított részbe. 

A szennyeződések miatt így nem szorulnak be. A nyeregben marással alakítják ki azt a 

felületet, ahová feltámaszkodnak. Fékezés közben itt adódik át az erő. A fékbetétek kiesé-

sét biztosítócsapok, a rezgéseket és az ezzel járó zajhatást pedig a speciális rugók akadá-

lyozzák meg. 

A fékezőnyomás növekedésekor a dugattyúk elmozdulnak, megszűnik a hézag, a súr-

lódó betétek felfekszenek, majd rászorulnak a féktárcsára. 

Fékoldáskor a tárcsafék munkahengerében a nyomás teljesen megszűnik, a tömítés 

rugalmas deformációja mozdítja vissza a dugattyút alaphelyzetbe. A fékbetét és a féktárcsa 

közötti hézag fékoldáskor 0,15 mm. Ez az érték az automatikus utánállítás miatt állandó-

nak tekinthető. 
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4.52. ábra: Négy dugattyús fixnyerges tárcsafék 

Nagyobb fékező teljesítmény négy dugattyús munkahengerrel valósítható meg. Ezzel 

egyúttal a fékbetétek felületi nyomáseloszlása is egyenletesebb lesz. Rövid fékbetéteket 

alkalmaznak, de méretüket úgy választják meg, hogy a porvédő gumit a fékbetét alapleme-

ze teljesen leárnyékolja a féktárcsa sugárzó hőjétől. 

A nagyobb méretű féknyeregnél a súlycsökkentés miatt egyre szélesebb körben al-

kalmazzák az alumíniumötvözeteket. A véges elemek módszerével végzett méretezés és 

konstrukciós kialakítás lehetővé teszi, hogy a lényegesen kisebb rugalmassági modulusz 

ellenére azonos mechanikai tulajdonságokat lehessen elérni, miközben 20-34%-kal köny-

nyebb a féknyereg. Az alumíniumot, szilíciummal és rézzel ötvözik, továbbá külső felüle-

tét a korrózióvédelem miatt eloxálják. Erre elsősorban a réz ötvöző miatt van szükség. 

Azokra a felületekre, ahova a fékbetétek feltámaszkodnak korrózióálló acélból készített 

betéteket helyeznek. Ezek egyenletesen elosztják a mechanikai terheléseket, ellenállnak a 

rezgés és elmozdulás miatt bekövetkező koptató hatásnak. 

A közép osztályba sorolható gépkocsiknál diagonális fékkör felosztást alkalmaznak. 

Készülnek olyan féknyergek is, melyeknél egy-egy dugattyú páros más fékkörhöz tartozik. 

Ezért ezeknél két légtelenítő csavart szerelnek be. 
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Monoblokk féknyereg nagy sebességű gépkocsikhoz 

Sport célokra alkalmaznak alumínium ötvözetből egyetlen darabból készült 

„monoblokk” féknyerget. Pl: Porsche Boxter. Az olaszországi Brembo fejlesztette ki és 

szállítja. A hagyományos két félből álló nyereggel összehasonlítva, előnye a kisebb tö-

meggel elérhető nagyobb szilárdság és a nagyobb megbízhatóság. Extrém nagy fékező-

nyomás estén sem lép fel deformáció a nyeregszerkezeten. A hirtelen hőmérséklet-

változásnak, vagyis a „hősokknak” is jobban ellenáll, ami például télen következik be in-

tenzív fékezéskor, ha -40ºC-ról hirtelen +200ºC-ra melegszik a féknyereg. 

A Porsche Boxter első futóművén 298 mm, a hátsón 292 mm átmérőjű féktárcsa vas-

tagsága 24 mm, illetve 20 mm. Mindegyik nyeregszerkezet négydugattyús monoblokk ki-

alakítású. Ezzel érik el a rendkívül hatékony fékezést nagy sebességről egészen álló hely-

zetig. A Brembo által közzétett fékezési jellemzők: 

Sebesség 

[km/h] 

Fékút 

[m] 

Idő 

[s] 

100 37,7 2,7 

160 95,5 4,3 

200 155,5 5,5 

4.11.2.2. Úszónyerges tárcsafékek 

A közép kategóriába sorolható személygépkocsiknál átlós fékkör felosztást és a 

McPherson rendszerű első futóműveinél negatív kormánylegördülési sugarat alkalmaznak. 

Ez utóbbi a szokásosnál nagyobb csapterpesztéssel valósítható meg. Ezért az alsó 

keresztlengőkar gömbcsuklóját a keréktárcsa belsejébe lehető legbeljebb kell elhelyezni, 

amit korlátoz a féktárcsa helyzete. Jó lenne tehát, ha a féktárcsát a féknyereggel együtt 

minél beljebb lehetni a keréktárcsába. Ezt viszont a féknyereg szélességi mérete korlátoz-

za. Ha tehát a keréktárcsa és a féktárcsa közé nem kerülne hidraulikus munkahenger, sike-

rül helyet nyerni. Az ezen az oldalon lévő súrlódó betétet a fékezéskor elmozduló nyereg 

tudja ráfeszíteni a féktárcsára. A fékpofák a futóműhöz rögzített álló nyeregnek támasz-

kodnak. 

Így kedvező lehetőség kínálkozik a gépkocsi fékezés közbeni stabilitását növelő ne-

gatív kormánylegördülési sugár megvalósítására. Ez a kialakítás nemcsak a futómű geo-

metria, hanem a hőigénybevétele szempontjából is kedvezőbb, hiszen a keréktárcsa által a 

menetszéltől leárnyékolt, kevésbé hűlő részen nincs hidraulikus munkahenger. 

Számos előnyös tulajdonsága mellett ennek a konstrukciónak is vannak hátrányai: 

 Precíz keret, illetve nyereg megvezetés ellenére is bizonyos körülmények között 

bekövetkezhet megfeszülés, megszorulás.  

 A megvezetés érzékeny a szennyeződésekre és a korrózióra, melyekkel szemben 

védeni kell.  

 A vezetőcsapok és a nyereg közé, illetve a nyereg és a keret közé olyan rugalmas 

elemeket kell beszerelni, melyek a visszamozdítás feladatát elvégzik és megakadá-

lyozzák a laza illesztés miatti zörgést. 

 A vezetőcsapok tömítéseinek sérülése után a szennyeződés gátolja, súlyosabb eset-

ben megakadályozza a nyereg elmozdulását. Ennek következményei: 

 csökken a fékerő, 

 külső és belső betéteknél eltérő működtető erő, ezért a kopás sem egyforma, 

 a féktárcsa két oldalán is eltérő lesz a kopás, csökken az élettartam. 
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Kezdetben a keretes nyerges konstrukciót alkalmazták, de hamarosan áttértek az ökölnyer-

ges változatra, mert annak kisebb a tömege. A keretes nyerges tárcsafék változatnál az 

egyik fékbetétet a dugattyú, a másikat pedig a munkahengerben ébredő reakcióerő és a 

keret, vagy a nyereg segítségével húzza rá a féktárcsára. Az utóbbi években a különféle 

úszónyerges konstrukciók széles körűen elterjedtek. 

Úszó keretes nyerges tárcsafék 

A nyeregszerkezetbe beszerelt fékbetéteket felülről nyitott keret fogja közre. Egy- és 

több dugattyús kivitelben is gyártják. Az egyik oldali fékbetétet a dugattyú, a másik oldalit 

pedig a keret segítségével a reakció erő feszíti rá a féktárcsára. A keret laza illesztéssel 

csatlakozik a nyereghez, hogy akadálytalanul el tudjon mozdulni fékezéskor. Fékoldáskor 

egy speciális kialakítású rugó mozdítja vissza és egyúttal megakadályozza, hogy a rezgé-

sek miatt ne zörögjön a keret. Az a hátránya, hogy a kellő szilárdság elérése miatt vastag 

keretet kell alkalmazni, ami jelentős tömegű. Ez a hátrány az ökölnyerges konstrukcióval 

küszöbölhető ki. Előnyös, hogy a fékbetéthez könnyen hozzá lehet férni, ami megkönnyíti 

a kopás miatt szükségessé váló cserét. 

 

4.53. ábra: Úszó, keretes nyerges tárcsafék 
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4.54. ábra: Működtető erő és reakció erők a keretes nyerges tárcsaféknél. 

A keretes nyerges kivitelnél általában a hidraulikus munkahenger leszerelhető. A fékfolya-

dék kevésbé melegszik, mert csak az egyik fékpofára fekszik fel dugattyú, mely hővezetés-

sel melegíti a munkaközeget. A keret általában 6-8 mm vastag acéllemezből kivágással 

készül. Sík és hajlított változatot is alkalmaznak. Négyzet, vagy téglalap keresztmetszetű 

horony vezeti meg a nyereghez képest. A nyereg és a keret közé acélhuzalból készített spe-

ciális alakú rugót szerelnek, hogy a könnyű elmozdulás miatti laza illesztés ne okozzon 

zörgést. A konstrukció hátránya, hogy a keret nehéz és növeli a rugózatlan tömeget. Javí-

táskor, ha új tömítőgyűrűt és a porvédőt szerelnek be, célszerű a rugót is kicserélni, mert a 

gyakori hőterhelések miatt kilágyulhat. 

Úszó, ökölnyerges tárcsafék 

Az elnevezés onnan ered, hogy a nyeregszerkezet az ökölhöz hasonlóan fogja közre a 

fékbetéteket és a féktárcsát. Rögzítő fékkel kombinált változatát a hátsó futóműnél alkal-

mazzák. Egy- és több dugattyús kivitelben is gyártják. Motorkerékpároknál lengő ököl-

nyerges kivitelben is gyártják. 

A fékgyártók a nyereg megvezetését eltérő konstrukciókkal valósítják meg. Az úszó-

nyerges fékszerkezetnél egy intenzív fékezést követően nagyobb a visszamaradó fékező 

nyomaték, mint a fixnyergesnél, emiatt jobban melegszik és kopik a féktárcsa. A visszama-

radó nyomaték oka, hogy a dugattyú fékoldáskor kétszer akkora utat kell megtegyen, mint 

a fix nyeregnél. Fontos szerepet játszik a tömítés elasztomer anyagának rugalmassága, me-

lyet erőteljes fékezésnél gyakran teljes mértékben kihasználunk. A nyeregszerkezet nem 

teljesen korrekt visszamozdulása gyakran eltérő fékbetét kopást eredményez, melyet hátrá-

nyosan befolyásol a szennyeződés és a korrózió. A szabadságfokok nagy száma miatt a 

nyeregszerkezet korrekt megvezetése nehézségekbe ütközik. A hatékony működéshez il-

lesztési hézag szükséges. Rossz úton az úszónyereg rezgésre és a vele járó hanghatásokra 

hajlamos. Különösen akkor fordul elő, ha nem építenek be előfeszített rugalmas elemet. A 

helyszűke miatt gyakran olyan karcsúra méretezik a vezető elemet, hogy rugalmas defor-

mációra hajlamos. Belső feszültség keletkezik és ezért a dugattyú felületére ható fékező 

nyomás nem használható ki teljes mértékben. 
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Az úszónyergeknél különösen nagy jelentősége van, hogy a fékbetét lassítás közben 

húzott legyen. Ezzel egyenletesebb felületi nyomáseloszlás és kopás érhető el. Az úszó-

nyerges konstrukció optimalizálása annál egyszerűbb, minél kisebb erők ébrednek. Tehát 

minél kisebb a dugattyúátmérő és a fékező nyomás. Ez pedig a gépkocsi tömegétől és me-

netteljesítményétől függ. Megállapítható, hogy Ø48 mm dugattyúméretig a fellépő prob-

lémák viszonylag könnyen kezelhetők. Ø 54 mm-ig már nehézségekkel kell számolni és e 

felett már nem készülnek úszónyerges konstrukciók. A nagyobb motorteljesítményű, gyor-

sabb személygépkocsik fékszerkezete ezért többnyire négy-, vagy több dugattyús és fix-

nyerges. 

 

4.55. ábra: Úszó, ökölnyerges tárcsafék. 

Az ökölnyerges konstrukciónál a munkahenger átmérője nagyobb, mint a keretes nyerges-

nél. A futóműhöz rögzített kerethez képest a nyereg és az ebben kialakított hidraulikus 

munkahenger fékezés közben elmozdul. Ekkor szűnik meg a hézag a súrlódó felületek kö-

zött. A fékbetétek is a futóműre szerelt tartóra támaszkodnak fel, és ennek adják át a reak-

ció erőt. Fékoldáskor a nyereg is kissé visszamozdul és a fékbetét kopásával arányos fo-

lyamatos utánállítás is megtörténik. A konstrukció előnye, hogy egyszerű, könnyű, kevés 

alkatrészből áll. Ezért az autógyárak széles körűen alkalmazzák. Hátránya, hogy amikor a 

nyereg vezetőeleme szennyeződés, vagy korrózió miatt megszorul, gátolja, vagy teljesen 

megakadályozhatja az elmozdulást. Ilyenkor csak az egyik fékbetét lassítja az autót, a fék-
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tárcsa egyik fele gyorsan kopik. Korábban fecskefark alakú nyereg megvezetést is alkal-

maztak, de jelenleg a hengeres csapok terjedtek el általánosan. Ezek általában rozsdamen-

tes acélból köszörült, gyakran krómozott felülettel készülnek. Menetes végződése segítsé-

gével csavarható a futóműhöz rögzített keretbe, ezért belső kulcsnyílással is ellátják. A 

nyereg furata és a csap közé gyakran felhasított teflon perselyt is szerelnek, mely csillapítja 

a rezgéseket és kedvező siklási tulajdonságával hozzájárul a nyereg könnyű elmozdulásá-

hoz. Összeszereléskor a vezetőcsapot és furatot szilikon-zsírral kell kenni. Különleges 

elesztomerből készített tömítő elemek és záró sapkák akadályozzák meg a szennyező- és 

korróziót okozó anyagok bejutását. 

Van olyan kivitel is, amelynél a dugattyú felőli fékbetét a dugattyú belső hornyához 

rugó körmökkel csatlakozik. Így ezt a fékbetétet a dugattyúval együtt a tömítő gyűrű húzza 

vissza. 

A fékbetét csere lehetősége szempontjából különböző nyeregkialakításokkal találko-

zunk. A szilárdság szempontjából kényes az ökölnyereg, mely az erő hatására nem szabad 

szétnyíljon. Ennek veszélye a működtető nyomással arányos. Ha a nyereg teljesen zárt hát-

rányos, mert nem ellenőrizhető egyszerűen a fékbetét vastagsága. Ekkor csak az elektro-

mos kopásjelző jelére hagyatkozunk. Előnyösebb, ha kémlelő nyílást alakítanak ki a nyer-

gen. 

A fékbetét cseréhez le kell szerelni a nyerget, vagy ha a konstrukció lehetőé teszi, az 

egyik vezetőcsap kicsavarása után a másik körül elfordítjuk. 

A fékbetétek zörgését különböző kivitelű rugók akadályozzák meg, melyek egyúttal 

fékoldáskor a féktárcsától igyekeznek eltávolítani a betétet. 

A VW Lupo első féknyerge alumínium ötvözetből készül. A súlycsökkentéseknek 

köszönhetően 4 kg –mal lett könnyebb. 

 

4.56. ábra: VW Lupo úszó, ökölnyerges tárcsafék 
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Ökölnyerges tárcsafék rögzítő fékkel 

A hagyományos kivitelű rögzítő fék működtetése nagy áttételű emelőkarokkal és 

bowden közbeiktatásával történik, hasonlóan a fixnyerges változathoz. Fékoldáskor a visz-

szamozdítást „dió rugó” végzi. Itt is szükség van automatikus utánállítóra, mert a kopással 

arányosan a dugattyú folyamatosan kijjebb mozdul és emiatt a rögzítő fék működtető mec-

hanika nem éri el a dugattyút. Ezért gyakran menetes orsós fokozatmentes utánállítót sze-

relnek be a dugattyú belsejébe. Az anyát rugó terhelésű kúpos tengelykapcsoló biztosítja 

elfordulás ellen. A fék hidraulikus működtetésekor, ha a féktárcsa és a fékbetét közötti 

távolság nagyobb, mint az utánállító orsó és az anya közötti menethézag, a dugattyún ébre-

dő erő hatására nyit a tengelykapcsoló és lehetővé teszi az anya lejjebb csavarodását az 

orsóról. A nyomás megszűnése után zár a tengelykapcsoló és megakadályozza az anya 

elfordulását. Fékbetét csere előtt a visszaállítást a dugattyú elforgatásával lehet elvégezni. 

A dugattyúba szerelt alkatrészek megnehezítik a légtelenítést. Ezt minden esetben a gyári 

utasítás szerint kell elvégezni. 

 

4.57. ábra: Úszó, ökölnyerges tárcsafék rögzítő fékműködtető mechanikával és automatikus utánállítóval 
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4.58. ábra: Úszó ökölnyerges tárcsaféknél a rögzítőfék-működtető bowden és a mechanikus áttételek kialakí-

tása. 

 

4.59. ábra: Tárcsafékre ható rögzítő féknél a munkahenger dugattyújába szerelt automatikus utánállító 

Kombinált, ököl- és keretes nyerges tárcsafék 

A két előző konstrukció kombinációjaként alkotta meg a Continental Teves kombi-

nált tárcsaféket. A szokásosnál nagyobb sebességű, illetve nagyobb tömegű gépkocsikhoz 

tervezték. 2000-ben a frankfurti Automechanika kiállításon mutatták be. Az előző típusok-

hoz képest nagyobb fékerőt valósít meg. 

Az ökölként kialakított nyerget fékezéskor a hidraulikus munkahengerben ébredő erő 

igyekszik szétfeszíteni, szétnyitni. Nagyobb szilárdság csak vastagabb, és emiatt nehezebb 

nyeregszerkezettel valósítható meg. 



172  GÉPJÁRMŰ-FUTÓMŰVEK II. 

www.tankonyvtar.hu   Kőfalusi Pál, Varga Ferenc, BME 

Azért előnyös, mert az adott keréktárcsába nagyobb átmérőjű féktárcsa helyezhető el, 

mert a működtető erő okozta mechanikai terhelés egyik része az ökölnyergen, másik része 

pedig a keretes nyergen oszlik meg. Ezért azok karcsúbbra méretezhetők, mintha csak 

egyedüli teherviselő elemként alakítanák ki. Nagyobb lehet a fékbetét felülete is. A ha-

gyományos nyeregszerkezeteknél nagyobb fékező teljesítményt tesz lehetővé. 

 

4.60. ábra: Kombinált keretes és ökölnyerges tárcsafék 

Különleges féknyereg kialakítások 

A féknyerget nemcsak a kerékagynál helyezhetik el, hanem a rugózatlan tömeg 

csökkentése érdekében a független kerék-felfüggesztésű hajtott futóműnél a differenciálmű 

mellett is. Ilyenkor a féltengelyeket a szokásosnál nagyobb csavaró nyomaték terheli. 

4.11.2.3. Fékgyártók tárcsafék szerkezetei 

Az a gyakorlat honosodott meg, hogy az autógyárak jelentős része nem saját maga fejleszti 

a gépkocsikhoz a fékberendezést, hanem erre szakosodott gyártóktól rendelik meg. A kö-

vetkezőkben néhány jelentősebb fékgyártót és termékeit ismerhet meg. 

Continental Teves (Ate) 

A németországi gyártó FN sorozat úszónyereg változatait a Ford Fiestától a BMW 5-

ös sorozatáig számos autógyár alkalmazza. A fékbetét tartót a futóműhöz rögzítik két nagy 

szilárdságú csavarral. A nyerget megvezető csapok rozsdamentes acélból készülnek és 

elasztomer tömítések védik a szennyeződésektől. A szerelhetőség miatt végeik belső 

imbusz nyílásúak. A kalapácsfejű „húzott” fékbetétek a futóműhöz rögzített keret hornyai-

hoz illeszkednek. A vastag acéllemezből kivágással készített, viszonylag bonyolult alakú 

fékbetét alaplap szennyeződések hatására sem szorul meg, mert csak kis felületen támasz-

kodik fel. Az itt ébredő jelentős erő kinyomja a szennyeződéseket. A fékbetét cseréjéhez a 

nyerget le kell szerelni. 

Bendix 

A franciaországi Bendix vállalat 1963-óta gyárt tárcsafékeket. Az egyes generációkat 

római számokkal jelölik. A francia autógyárakon kívül a Fiat és a Fiat licenc alapján ké-

szült személygépkocsikban alkalmazzák. A fixnyergesek közül a legközismertebb a Lada 

első futóműjére szerelt fékszerkezet. A fecskefark megvezetésű úszónyerges tárcsafékek a 

III. generációt képviselik. Erről a nyereg megvezetésről a negyedik generációnál áttértek a 

vezetőcsapokra. Az ötödik generáció nagyon egyéni kialakítású, mert a többi gyártótól 
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eltérően csupán egy vezetőcsapot alkalmaznak. A fékbetéteken kialakított félkör alakú 

végződések támaszkodnak fel a futóműhöz rögzített álló keretre. A nyerget egy erősre mé-

retezett csap vezeti meg, mely kis súrlódású perselyben mozdul el. A fékbetét cseréhez e 

körül a nyereg elfordítható és így felnyitható. A hőigénybevétel és a dinamikai terhelések 

miatt a vezetőcsapot a felfutó oldalon helyezik el. A nyerget reteszelő csap biztosítja az 

álló részhez képest, mely megakadályozza az akaratlan felnyílást. 

A rögzítő fékes változatnál a harmadik generációhoz képest kissé módosítottak az 

automatikus utánállítón, de működési elve változatlan. 

Brembo 

Az olaszországi gyár az autó és motorsport, valamint a nagy sebességű személygép-

kocsik gyártóinak beszállítója. Alumíniumötvözetből készült monoblokk féknyergei tették 

ismertté. A konstrukció előnye, hogy rendkívül nagy fékezőnyomás estén sem lép fel de-

formáció. Kis tömegű fékszerkezet, rendkívüli szilárdság és a nagy megbízhatóság jellemzi 

termékeit. A Porsche személyautók kizárólagos beszállítója. 

 

4.61. ábra: Brembo úszónyerges tárcsafék és duo szervo dobfék kombináció 

Girling 

A Mercedes különböző típusainál is alkalmazzák úszónyerges fékszerkezetét, mely-

nek típusneve „Colett”. Ezek hat különböző változatban készülhetnek. A nyereg egy, vagy 

két részből összeállított lehet, a dugattyúk száma egy vagy kettő. Rögzítő fékkel és anélkü-

li kivitelek is készülnek. Jól kent és tömített merev hengeres csapok vezetik meg. Az egyik 

vezetőcsap rögzítő csavarjának kiszerelése után a nyereg a másik körül elfordítható és így 

hozzá lehet férni a fékbetétekhez. Ez a konstrukció megkönnyíti a betétcserét. A fékbetétek 

az állórészre támaszkodnak és fékezés közben annak adják át a tangenciális irányú súrlódó 

erőt. Menet közben a rezgés és a zörgés ellen előfeszített rugóval támasztják. Az ökölnye-

reg bonyolult öntvénye nem készíthető kokillában. A kialakított bordázata jó merevítést 

biztosít. 
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Lucas 

A Lucas is felismerte a növekvő teljesítményű motorral szerelt gépkocsik fékszerke-

zetének fejlesztési szükségességét. Új konstrukciójuknál az úszónyerges fék kerete speciá-

lis öntvényből készül. Egyebek között az S4 típusú Audik-ba szerelik. A korábbi 25-30 

mm-es nyeregvastagsággal szemben a Lucas keretszerkezet 7 mm-es falvastagságú. Ez a 

karcsúsítás ugyanakkora keréktárcsa átmérő mellett lehetővé teszi a féktárcsa átmérőjének 

növelését. 

4.11.2.4. A tárcsafék konstrukció jóságát befolyásoló tényezők: 

A féknyereg elhelyezésének hatása a kerékcsapágy terhelésére 

A menetirányhoz viszonyítva nyeregszerkezet különböző helyzetbe szerelik fel a fu-

tóműre. Ugyanazon személygépkocsi első és hátsó futóművénél sem azonos az elhelyezés. 

Van amikor a kerék forgástengelye elé, és van amikor mögé szerelik. A két nyerget általá-

ban egymáshoz képest szimmetrikusan szokták elhelyezni. Attól függően, hogy hova kerül, 

különböző lesz a kerékcsapágyra ható erők nagysága. 

A kerék dinamikus terhelését a fékerő és a féktárcsán ébredő kerületi erő is befolyá-

solja. Ezek közül döntő befolyása van a kerületi erő irányának. Ez hátul elhelyezett féknye-

regnél felfelé mutat és így ellentétes a dinamikus kerékterheléssel, ezért a csapágyat terhe-

lő eredő erő kisebb. A féknyerget ha a forgásirány előtt helyezik el, a kerületi erő is és a 

dinamikus kerékterhelésből származó erő is lefelé mutat, Tehát ezek a komponensek ösz-

szeadódnak és ezért a csapágyat nagyobb terhelés éri. 

A fékbetét kopást befolyásoló tényezők  

A működtető erő a fékbetétet a féktárcsára szorítja, melynek hatására kerületén ki-

alakul a súrlódó erő. A fékpofa ahol feltámaszkodik a féknyeregre, ott is egy másik, az 

elmozdulását akadályozó súrlódó erő ébred. Ezek az erők a fékpofa középpontjától bizo-

nyos távolságra alakulnak ki, ezért arra forgató nyomatékot hoznak létre. Ez a fékbetétet a 

féktárcsával párhuzamos helyzetéből igyekszik kibillenteni. A két nyomaték azonos érte-

lemben forgat, ezért hatásuk összeadódik. Ez egyenlőtlen felületi nyomás eloszlást ered-

ményez a súrlódó betéten, emiatt nem lesz egyenletes a kopás. 

Ha a fékbetét középpontjában ébredő felületi nyomást 100%-nak tekintjük, a féktár-

csa forgásirányának megfelelően a felfutó szélen 132%-ra, a másik lefutó szélén pedig 

68%-ra módosul ez az érték. Ahol nagyobb a felületi nyomás, ott túlmelegedés lép fel, ami 

kisebb tapadási tényezőt és nagyobb betétkopást eredményez. Ezzel magyarázható az élet-

tartamot lerövidítő ferde kopásnak. Elkerülésére a konstruktőrök különböző megoldásokat 

dolgoztak ki. A cél, hogy fékezés közben a fékbetétek teljes felületükön és egyenletes fe-

küdjenek fel. A féknyereg konstrukció jósága az alapján dönthető el, hogy mennyire 

egyenletes a fékbetét felületi nyomása. 
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4.62. ábra: A gyártó nevének és a minimálisan megengedett féktárcsa vastagságának megadása 

A dugattyú középpontjának eltolása, a fékbetét középpontjához képest 

Meghatározható, hogy a fékbetét középpontjához képest hány milliméterrel kell a 

dugattyú középpontját eltolni a kedvezőbb felületi nyomás eloszláshoz. Ha a fékbetét vas-

tagsága 7,5 mm, hossza 90 mm, a fékbetét és a féktárcsa közötti súrlódási tényező  = 0,4 

és a fékpofa, valamint a féknyereg közötti súrlódási tényező  = 0,1 a számított távolság 

4,6 mm-re adódik. A tükörszimmetria miatt a bal és a jobboldali féknyeregnél ez az eltoló-

dás természetesen ellentétes irányú. Az ilyen konstrukció a gyártást megdrágítja, ezért csak 

nagy sorozatoknál alkalmazzák. 

A dugattyú felfekvő felületébe mart lépcső 

Az egyenletesebb felületi nyomás megvalósításának másik lehetősége az, hogy a du-

gattyú homlokfelületén, amely a fékbetét alaplapjára támaszkodik néhány tized milliméter-

nyi lépcsőt marnak. Ilyen esetben a beszerelésnél a dugattyút megfelelő helyzetbe kell for-

dítani. A fékbetét felfutó széle felől kell legyen a lemart rész. A bemarást tapasztalati érté-

kek alapján alakítják ki. Ezzel elérhető, hogy eltolódjon a működtető erő helye a betét kö-

zepéhez képest. Ennél a megoldásnál a bal és a jobboldali nyergek azonosak. A dugattyú 

bemarását a féktárcsa forgásirányának megfelelően tükör-szimmetrikusan sablon segítsé-

gével kell beállítani (Opel).  

Kalapácsfejű fékpofa 

A fékpofa alapja két szélénél kalapácsfej alakú. Ezek belső széleinek kis felületei 

fekszenek fel a keretre. A fékbetétre a súrlódó erő nem nyomó-, hanem húzóerőként hat. 

Emiatt a középpontjához viszonyított súrlódó erők nyomatéka ellentétes irányú lett és 

egyenletesebb a felületi nyomás eloszlás. 
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A közepéhez képest a két szélén az eltérés a szokásos geometriai kialakítás mellett 

3,6%. Ezzel a megoldással találkozunk egyebek között a Ford gépkocsik több típusánál. 

 

4.63. ábra: Kalapácsfej végződésű fékbetét 

 

4.64. ábra: Kalapácsfej végződésű fékbetét és a rajta kialakított felfekvő felületek 

Két különböző átmérőjű dugattyú alkalmazása 

Nagyobb fékezőteljesítménynél, kisteherautóknál alkalmazzák. A fékbetét felfutó 

széle felől alakítják ki a kisebb átmérőjű munkahengert. Az átmérők aránya matematikai 

összefüggésekkel határozható meg. A szabványos értékre kerekíve széria autóknál így a 

következő átmérők adódnak: 38 / 42 mm, vagy 36 illetve 44 mm. 

Kifordított tárcsafék 

Az Audi V8-as típusát néhány évig különleges kialakítású, a lehető legnagyobb kö-

zepes súrlódási átmérőjű tárcsafékkel látták el. A nyeregszerkezet belülről, a kerékagy fe-

lől fogja közre a féktárcsát. Ennél az Ate FR2 típusnál a hagyományos kialakításhoz képest 

15%-kal nagyobb a közepes súrlódási átmérő. A féktárcsát egy acéllemezből sajtolt fék-

13. ábra: Kalapácsfej végződésű fékbe-
tét felfekvő felületei  
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dobhoz hasonló harangra öntik rá. A sík súrlódó gyűrűt a hűtés miatt belső lapátozással is 

ellátták. A féknyerget három csavarral rögzítik. 

Az úszónyereg megvezetését egy fix csap és egy laza illesztésű csap végzi. A belső 

fékpofa a fékerőt közvetlenül a dugattyúnak adja át. A külső fékpofa az úszónyeregnek. Ez 

a tárcsafék konstrukció nagyobb teljesítményt tesz lehetővé. 

 

4.65. ábra: Ate FR 2 féktárcsa a súrlódási átmérő növelése 

 

4.66. ábra: Audi V8 különleges féktárcsa 

Keretes úszónyereg négy fékbetéttel 

Az AUDI V8, S4, és az A8 modellekbe 1993-tól a HP2 (High Performance) típusjel-

zésű új tárcsaféket szereltek. Kerekenként négy fékbetétet négy dugattyú szorítja a féktár-

csára. A 16 colos keréktárcsába így a lehető legnagyobb, 314 mm átmérőjű féktárcsa ke-

rülhetett. A szürkeöntvényből készült, belső hűtőlapátozású féktárcsa vastagsága 30 mm. 

Előnyei: 

 Nagyobb fékbetét felület (kerekenként 128 cm
2
). 

 Nagyobb térfogatú fékbetétek hosszabb élettartamúak, kitolódik a betétcsere perió-

dusa. A kopó réteg vastagsága 14 mm. 



178  GÉPJÁRMŰ-FUTÓMŰVEK II. 

www.tankonyvtar.hu   Kőfalusi Pál, Varga Ferenc, BME 

 A kerekenként négy fékbetét egyenletesebb felületi nyomás eloszlást és egyenlete-

sebb betétkopást eredményez. 

 Rezgésre kevésbé érzékeny, mérsékeltebb a zajkeltés. 

 A nyitott keretszerkezet miatt fékbetétek könnyen cserélhetők. 

 A két pár egymástól bizonyos távolságra lévő fékbetét kedvezőbb hűlési viszonyt a 

kisebb üzemi hőmérséklet eredményez. 

250 km/h sebességről 9,81 m/s2 lassulással fékezve a korábban alkalmazott fékszerkezet-

nél a tárcsahőmérséklet 697C az új fékszerkezet esetén pedig 583C. 

A féktárcsa agyrészében kialakított furatok egyrészt a súlycsökkentést, másrészt a víz 

és a szennyeződések kijutásának lehetőségét biztosítják. 

4.11.2.5. A tárcsafékek részegységei 

4.11.2.5.1. A féktárcsa 

A fékezés közben a tárcsa és a betét egymással érintkező felületén plasztikus mikro defor-

mációk jönnek létre, miközben az erőhatások a gépkocsi mozgási energiáját hővé alakítják. 

A féktárcsa ezt a súrlódó felületről tovább vezeti és jelentős részét egy bizonyos ideig tá-

rolja, majd a ventilláció révén a környezetnek átadja. A súrlódó betét hővezető képessége 

lényegesen kisebb, mint a féktárcsáé vagy a féknyeregé. 

 

4.67. ábra: Hagyományos kivitelű belső hűtésű féktárcsa 
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4.68. ábra: Hagyományos kivitelű belső hűtésű féktárcsa 

A féktárcsával szemben támasztott követelmények 

 A melegedés okozta hő-feszültség nem idézhet elő maradandó alakváltozást, vagy 

olyan belső feszültséget, mely károsítja a féktárcsát, illetve repedést okozna.  

 A féktárcsa lehetőleg kis tömegű és olyan kialakítású legyen, hogy a vele érintkező 

alkatrészeknek minél kevesebb hőt adjon át a fékezés után.  

 Ára legyen megfizethető.  

 A féktárcsához kifejlesztett fékbetéttel együttműködve a súrlódási tényező fékezés 

közben ne változzék.  

 A kopás kicsi legyen  

 A súrlódó felület öntisztulása megfelelő legyen.  

 A korrózió ne károsítsa a féktárcsát.  

Ezeknek a követelményeknek legjobban a viszonylag nagy, 3-3,9% széntartalmú szürke-

öntvény felel meg. A rövid idő alatt bekövetkező jelentős hőmérsékletváltozásnak jól elle-

náll. A német szabvány szerinti GG15, GG20, vagy GG25 anyagokból készül a legtöbb 

féktárcsa. Rugalmassági modulusza kicsi, hővezető képessége jó. Nagy grafit tartalma mi-

att növekvő hőmérsékletnél szakítószilárdsága és rugalmassági modulusza csökken, hőve-

zető képessége pedig javul. Csekély mennyiségű, 0,04% titán ötvöző titánnitridet és titán-

karbidot képezve csökkenti a féktárcsa kopását, de csökkenti a súrlódási tényezőt is. Ez a 

hatás csekély nióbium és vanádium ötvözéssel ellensúlyozható. Sportautóknál pedig réz és 

belirium ötvözőket is alkalmaznak. 

További ötvözők hatása: 

 A szilícium mint ötvöző a szénnel ellentétes hatású. 

 A magnézium növeli a szilárdságot, stabilizálja a perlitet. 

 A foszfor nagyon könnyen kiválik és csökkenti a féktárcsa ellenálló képességét a 

hirtelen lökésszerű igénybevételekkel szemben, ezért a lehető legkevesebbet tar-

talmazhat. 
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 A kén csökkenti a mangán hatását, mert azzal mangánszulfidot alkot. Ezen kívül 

könnyen kiválik és csökkenti az anyag ütésszilárdságát. 

 A króm növeli az alapszilárdságot, stabilizálja a finomszemcsés perlitet. 

 A molibdén növeli a hővezető képességet és növeli az ellenálló képességet a hirte-

len hőmérséklet-változásokkal szemben.  

 A titán alapvető módon a súrlódást és a kopást befolyásolja. Kis mennyiségben 

hozzákeverve (0,05%) a folyékony halmazállapotban oldott nitrogénnel titán-

nitriddé egyesül. Ha egyenletesen oszlik el, csökkenti a kopási hajlamot. Nagyobb 

mennyiségben adagolva titánkarbid, titánszulfid, titánkarboszulfid is keletkezik. 

Primer kiválásokat, felületi egyenlőtlenséget, lunker képződést okoz és nagyon 

megnehezíti a forgácsoló megmunkálást. A 0,04-0,05% titán tartalom a súrlódási 

tényezőt és a kopást is jelentősen csökkenti. 

A féktárcsa tömör és belső hűtőlapátozású kivitelben készül. Vastagságát a szilárdsági 

szempontokon túl úgy választják meg, hogy három garnitúra fékbetét elhasználódás után 

érje el a gyárilag megengedett kopási határt. Ezt az amerikai szabvány szerint a féktárcsán 

maradandó felirattal fel kell tüntetni. 

A féktárcsa vastagsági méreteltérései a kerékfordulatszámmal arányos rezgést kelte-

nek. Ezt a gépkocsi különböző alkatrészei és fődarabjai az utastér felé közvetítik. Csökken 

fékezés közben a komfort, a fékező nyomaték is ingadozik, torziós lengés jön létre. Ez 

nagy sebességről mérsékelt lassító fékezésnél jelentkezik. A jelenség oka lehet gyártási 

hiba, vagy a féktárcsára lerakódó szennyeződés, illetve a hőhatás miatt bekövetkező nem 

egyenletes kopás. 

4.11.2.5.1.1. A féktárcsák igénybevétele 

Melegedés 

A féktárcsa hőtanilag jól méretezett és sportos vezetési stílushoz is megfelelő, ha a 

gépkocsi legnagyobb sebességéről intenzív fékezéssel megállásig végrehajtott lassításkor 

hőmérséklete 500ºC alatt marad. Ha a mért érték 500-600ºC között van, gyors országúti 

autókhoz megfelelő. Nem mondható kielégítőnek, ha egyetlen fékezés hatására 600ºC-nál 

melegebb lesz a féktárcsa. 

A melegedés következménye a deformáció 

A féktárcsák geometriai kialakításánál és az anyag megválasztásánál figyelembe kell 

venni a vastagsági és a sugár irányú hőtágulást is, mert ezek jelentős belső feszültségeket 

okoznak. Egy sportautónál például 800C hőmérséklet-változással kell számolni, mely 1% 

átmérőnövekedést okoz. A féktárcsa kerékagynak helyet adó kiöblösödő része miatt gátolt 

a hőtágulás. Az alakváltozást számítógéppel, a véges elemek módszerével lehet meghatá-

rozni. A deformáció élettartamot csökkentő belső feszültséget okoz. A sorozatban gyártott 

személygépkocsik féktárcsáit úgy méretezik, hogy a legnagyobb sebességről végrehajtott 

100 intenzív (ABS beavatkozással járó) fékezés se okozzon féktárcsa károsodást. Sportau-

tóknál ez a szám lényegesen nagyobb is lehet. 

A hő okozta deformáció a sík tárcsarész és a fazék alakú agy rész találkozásánál egy 

beszúrt horonnyal csökkentető. Ennek mélysége gyakran megközelíti a szilárdsági határt. 

A deformáció tovább csökkenthető, ha a fazék alakú rész furataival, vagy nyílásaival. A 

gépkocsi normál használat közben általában a lassulás nem lépi át a 7 m/s
2
-értéket. Ilyen 

körülmények között a tárcsa élettartama akár 60%-kal is növekedhet. 
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4.69. ábra: Hőmérséklet okozta deformáció a féktárcsánál 

A féktárcsa felületegységre jutó fékező teljesítmény 

Jó anyagminőség esetén a felületegységre jutó fékező teljesítmény 800-1000 W/cm
2
, 

ilyenkor az élettartam megfelelő. 

4.11.2.5.1.2. Különleges féktárcsák  

Ate Power Disc  

Ha a fékbetét elérte a megengedett kopás határát, a műszerfalon elhelyezett ellenőr-

zőlámpa figyelmezteti a vezetőt. A féktárcsa vastagságát időnként ellenőrizni, mert az is 

kopik. Ha vastagsága a megengedett érték alá csökken, ki kell cserélni. Ennél a féktárcsá-

nál amíg láthatók a súrlódó felületen a hornyok, használható. Ha már csak alig látható ki 

kell cserélni. A „V" keresztmetszetű, önmagába visszatérő horony mélysége megegyezik a 

kopáshatárral. 

Ez azonban nem csak kopásjelző horony, hanem kedvező hatást gyakorol a fék mű-

ködésére. A különböző szennyeződések, de különösen a keményebb kvarc szemcsék bema-

ródásokat és csikorgást okoznak. A kopásjelző horony széle tisztítja a féktárcsát, a centri-

fugális erő és a rezgések pedig eltávolítják. Ezért mérséklődik a kopás. A hornyok tompa-

szögű élei rövidítik az új súrlódó elemek összekopási idejét, "felszabályozzák" a fékbetéte-

ket. A fékbetét cserét követen rövidebb idő alatt elérhető a maximális fékhatást. 

 

4.70. ábra: Ate Power Disc több, mint kopásjelző horony 



182  GÉPJÁRMŰ-FUTÓMŰVEK II. 

www.tankonyvtar.hu   Kőfalusi Pál, Varga Ferenc, BME 

 

4.71. ábra: Az Ate Power Disc-el mérsékeltebb a kopás 

 

4.72. ábra: Két részes Ate Power Disc 

További előny, hogy elkerülhető a fading, azaz nem csökken a fékhatás, amikor forró a 

féktárcsa, és emiatt vele érintkező fékbetétben lévő szerves anyagok hőbomlást szenved-

nek. Az ekkor keletkező gázok nyomása a fékbetétet elemeli a tárcsáról a működtető erő 

ellenében. Ez a jelenség az Ate Power Disc-nél nem alakul ki, mert a fejlődő gázokat a 

horony eltávolítja a súrlódó felületek közül. Ezért jelentősebb melegedés hatására sem 

csökken a fékhatás. 

Esős időben az első fékezés is hatékonyabb vele, mert a súrlódó felületeken lévő víz-

filmből keletkező gőzt is kivezetik a hornyok. Nem csökken a fékhatás, rövidebb lesz a 

fékút. 

A Power Disc nem növeli a betétkopást, mert használat közben a hornyok szélei is 

kopnak. 

Brembo MAX 

Az olasz gyár új Brembo MAX nagy súrlódási tényezőjével különösen a fékezés 

kezdetén hatékony. Rövidebb a fékút, nagyobb a fékező teljesítmény. A féktárcsa aszim-

metrikus hornyai folyamatosan megújítják a fékbetét felületét, elkerülhetővé válik a fékha-

tás csökkenéssel járó „üvegesedés” jelensége. Elkerülhető a fading jelensége. Esős időben 

a tárcsa felületén keletkező vízgőz hasonló módon távozhat, így ekkor is növekszik a haté-

konyság. A féktárcsát korrózióvédelemmel is ellátják, ami különösen a könnyűfém kerék-

tárcsákkal szerelt gépkocsik esztétikai értékét fokozza. A hornyok közül az egyik a kopás-

17. ábra: Ate Power Disc több mint 
kopásjelző horony  
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jelző. A kopáshatár elérése után sem változik a fékhatás, mert a többi horony továbbra is 

ellátja feladatát. 

Kétrészes féktárcsa 

A féktárcsa belső feszültsége akkor a legkisebb, ha a súrlódó felület hőtágulása nem 

gátolt. Az eddigieknél kedvezőbb a konstrukció, ha a súrlódó rész külön darabból készül és 

csavarokkal rögzítik az agy részhez. Ezt alkalmazzák a Mercedes-Benz rally autójának 

Brembo féktárcsájánál, de a versenysport többi autóinál is. A súrlódó felületen kialakított 

hornyok és a furatok esős időben növelik a fékhatást és elkerülhetővé teszik a fading jelen-

ségét. Van olyan megoldás is, melynél a súrlódó gyűrű húsz körömmel kapaszkodik a fura-

tokkal áttört fazék alakú külön darabból készített agy részhez. Axiális irányban a két alkat-

részt rugalmas gyűrű biztosítja. Az agy rész gyakran könnyebb alumínium ötvözetből ké-

szül. Erre az Ate újabb Power Disc változatoknál látunk példát. 

Sík féktárcsa személygépkocsikhoz 

A Continental Teves és az FAG együttműködésének eredménye az új kiöblösödő 

rész nélküli teljesen sík féktárcsa. A súrlódó felület bordákkal közvetlenül a kerékagyhoz 

kapcsolódik oly módon, hogy az tengely irányban elmozdulhat. Így vezetéssel kevesebb hő 

jut el a kerékagy és a csapágyak felé. Ezzel a konstrukcióval jelentősen csökken a tárcsa 

termikus deformációja, emiatt a fékezés komfortosabbá válhat. További előny, hogy ez a 

konstrukció is tömegcsökkentést lehetővé tesz. 

BMW M3 compound fék 

A BMW M3 Sport-coupé- ban a sorozatgyártásban elsőként jelent meg a nagy telje-

sítményű compound fék. A féktárcsa belső hűtőlapátozással ellátott súrlódó gyűrűje (az 

első kerekeknél ø325 mm x 28 mm, a hátsóknál ø328 mm x 20 mm) szürke öntvényből 

készül, mely nemesített acél csapok segítségével úszó megvezetéssel csatlakozik az alumí-

nium ötvözetből készülő kiöblösödő agy részhez. A különleges, két részes féktárcsa 

hőfeszültsége jelentős mértékben csökken, az élettartama pedig nő. Extrém fékezéseknél is 

elkerülhető az idő előtti axiális irányú elhasználódás. A súrlódó felületen kialakított furatok 

megakadályozzák a fading kialakulását. Ez az új konstrukció jelentős súlycsökkentést tett 

lehetővé. A hagyományos féktárcsához képest ez a kétrészes változat az első futóműnél 1,4 

kg-mal, a hátsónál pedig 1,6 kg-mal könnyebb. 

A 9/10”-os vákuumos rásegítővel a gépkocsi lassulása eléri a 11 m/s
2
-értéket. 100 

km/h sebességről 35 m-en belül 2,6 másodperc alatt áll meg. 

Súlycsökkentés a féktárcsánál 

A BMW 6-ost elöl 17” –os ökölnyerges tárcsafékkel szerelik. A 348 mm átmérőjű, 

belső hűtő lapátozású első féktárcsájánál egy érdekes súlycsökkentő megoldást alkalmaz-

tak. A korrózióvédelemmel ellátott szürkeöntvényből készült súrlódó részt 18 db nemes-

acélból készült szegeccsel rögzítik az alumíniumból készült agy részre. A szegecselésnek 

és a záró-fejek kialakításának nagy jelentősége van. A szegecseknek nagy a termikus és a 

mechanikus igénybevétele. Ez a BMW által önállóan kifejlesztett nagy sorozatú, költség 

optimalizált könnyűszerkezetes építési mód, az első futóműnél 2 kg –mal csökkentették a 

rugózatlan tömeget, a hátsónál pedig 1,5 kg –mal. 

A féktárcsa agy részébe duo-szervo dobféket, mint rögzítő féket szerelnek. A másik 

előnye a konstrukciónak, hogy kisebb a hőtágulás okozta deformáció. Az alumíniumnak 

nagyobb a hőtágulása és jobb a hővezető képessége. 
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4.73. ábra: Alumíniumból készült agy rész és szürkeöntvényből készült súrlódó felület (BMW 6). 

 

  
 

4.74. ábra: Könnyűszerkezetes alumíniumból és szürkeöntvényből készült BMW 6 – os féktárcsa 

Új féktárcsa anyagok 

Az eddig alkalmazott szürke- és gömbgrafitos öntöttvasból, illetve acélból készült 

féktárcsákat a fokozott minőségi előírások mellett is kedvező önköltséggel gyártották. 

Miután ezeknek az anyagnak a műszaki lehetőségeit teljesen kiaknázták, a fejlesztőmérnö-

kök új anyagok után kutattak. Kiváló tulajdonságai miatt a kompozit kerámia féktárcsák 

kerültek előtérbe. Különösen az Al-MMC és a CMC került előtérbe. Amíg azonban a 

nyersanyag árakat és a gyártási költségeket nem sikerül drasztikusan csökkenteni, az alter-

natív féktárcsa anyagok csak a felsőbb géposztályban alkalmazhatók. A nagy tömegű és 
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jelentős a tehetetlenségi nyomatékú szürkeöntvény féktárcsákat a rugózatlan tömeg csök-

kentése miatt a kerámia féktárcák fel fogják váltani. 

A szürkeöntvény féktárcsák kedvezőtlen tulajdonságai: 

 nagy hőtágulás, 

 hőfeszültség okozta repedési hajlam, 

 a rezgés és az ezzel járó hanghatások nehezen küszöbölhetők ki, 

 nem korrózióálló. 

Két részes kerámia féktárcsák 

A kerámia féktárcsák kétrészes kivitelűek. A fém agyrészhez csavarokkal kapcsoló-

dik a kompozit anyagból készített súrlódó rész. A fejlesztések területén a Mercedes és a 

Porsche járt az élen. A jelenleg még drága, ezért kis darabszámban készülő féktárcsákat a 

csúcsmodellekbe építik be. Előnyös tulajdonságai különösen a nagy teljesítményű sport 

autókban használhatók ki. 

Al-MMC az alumínium részecskéket tartalmazó kompozit 

Az alumínium kis sűrűsége (2,6 g/cm
3
) miatt előnyös, de féktárcsához a színalumíni-

um nem használható. Ha a kerámia anyagot 4-12 μm-es szemcsék formájában szövi be, 

nagy hőmérsékleten növeli a féktárcsa szilárdságát. Leggyakrabban 20-30 tf%-nyi mennyi-

ségben adagolják a SiC és Al2O3 tartalmú kerámiákhoz. Nagyobb mennyiség bár fokozza a 

kopásállóságot, de rontja a megmunkálhatóságot és növeli a gyártási költségeket. A legy-

gyakrabban az alumínium olvadékba különleges eljárással juttatják be egyenletes eloszlás-

sal a kerámia szemcséket. Így a gyártás során a kerámia részecskéket folyékony halmazál-

lapotú alumíniumháló veszi körül. Ez volt az első kompozit anyag. A féktárcsa legnagyobb 

megengedett hőmérséklete 450-535ºC. Ennél nagyobb hőmérsékleten maradandó károso-

dást szenved. Jó a hővezető képessége (180-190 W/mK). Intenzív légáramlásról kell gon-

doskodni, hogy a kerékagyhoz ne juthasson el jelentősebb hőmennyiség. Elsősorban kis 

tömegű gépkocsiknál alkalmazzák. Ebből az anyagból készült féktárcsákat alkalmaztak az 

Alpokban közlekedő vasúti szerelvényekben. A hagyományos féktárcsához képest 50% 

súlymegtakarítás érhető el. 

C/C szénszál erősítésű szén 

Ezt az anyagot a légi közlekedés és az űrhajózás alkalmazza sikerrel nagy 

hőterhelésű alkatrészek gyártásához. Kedvező tulajdonsága a kis sűrűség (1,8 g/cm
3
). 

Hőstabilitása nagy, de oxidációja már 400ºC-on elkezdődik. Hőtágulása és hővezető ké-

pessége irányfüggő. A 60-as években fedezték fel, mint potenciális súrlódó anyagot. Azo-

nos anyagpárosítással többlemezes tárcsafékként a Concorde repülőgépeknél alkalmazták 

először, de jelenleg a többi típusnál is alkalmazzák. Hamarosan megjelent a versenyautók-

ban is. Költséges CVI (Chemical Vapour Infiltration) technológiával gyártják. A C/C 

anyag rideg szén részecskéket kevésbé szilárd szén mátrix erősíti. Így törési jellemzője 

pszeudoplasztikus. Grafit és a töltőanyag mennyiségétől függően a súrlódási tényezője 0,2-

0,8 közötti. A közúti járműveknél olyan anyagösszetételt alkalmaznak, hogy tapadási té-

nyezője 0,35-0,45 között legyen. Legproblematikusabb a kopásállóság, különösen 150ºC-

alatti hőmérsékleten. Az elhasználódást az oxidáció is fokozza. A kis hőmérséklet, a nagy 

páratartalom, de különösen a nedvesség csökkenti a tapadási tényezőt. Legkiemelkedőbb 

tulajdonságai: a kis tömeg, a fading ellenállóság és a nagy hőtároló képesség, különösen 

nagy hőmérsékleten. 
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CMC kerámia mátrix kompozit 

A szilíciumkarbid (SiC) kerámia ridegségét és törékenységét különösen nagy hőmér-

sékleten hatékonyan csökkenti a szén, mint erősítő anyag. A kilencvenes évektől a folyé-

kony halmazállapotú szilícium bevitelének lehetőségét fejlesztették ki. Ezeket a kerámia 

termékeket űrhajókhoz használták. 1993-tól ilyen módszerrel súrlódó anyagokat is készíte-

nek. Csupán néhány technológiai kiegészítés szükséges, hogy tömör, kopásálló féktárcsát 

állítsanak elő. A DaimlerChriesler szabadalmaztatta az általuk kifejlesztett gyártási eljá-

rást. Intenzíven kutatták az új anyag, a CMC (Ceramic Matrix Composit) alkalmasságát a 

nagy fékező teljesítmények elérésénél. Legkedvezőbb tulajdonsága a kis tömeg és a kiváló 

kopásállóság. 

 

4.75. ábra: CMC féktárcsa és nyolc dugattyús fix féknyereg speciális fékbetétekkel 

Porsche fejlesztés 

2000 decemberétől a Porsche 911 Turbo, kerámia féktárcsával is rendelhető, de utó-

lag is kicserélhető erre, mert nincs jelentős méretkülönbség a két tárcsa között. 

A Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) kompozit kerámia féktárcsa jellemzői: 

 kis tömeg, 

 hosszú élettartam, 

 gyorsan kialakuló fékezőnyomaték, 

 fading-gal szembeni érzéketlenség. 

A kerámia féktárcsa belső hűtő lapátozása evolvens alakú, melynek íveit követik a fading 

elkerülésére elkészített furatok. Tömege csupán fele, a hagyományos kivitelűnek, így a 

gépkocsi rugózatlan tömege 20 kg-mal kevesebb. Kedvezőbbek a fékezési jellemzők. 

A szürkeöntvény féktárcsánál a fékút hosszát a súrlódó felületek pillanatnyi hőmér-

séklete alapvetően befolyásolja. A kerámia féktárcsánál és a hozzá kifejlesztett fékbetétnél 

ez a hatás nem érvényesül. A PCCB tapadási tényezője kedvezően nagy és a fékezés köz-

ben sem változik. 

Esős időben az első fékezés hatékonyabb, mert az új fékbetét kevesebb nedvességet 

vesz fel. Így kevesebb gőz képződik, aminek melegedés miatt növekvő nyomása a működ-

tető erő ellen hat. A súrlódó felületek közül a tárcsa furatai kivezetik a gőzt. 
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Minimális kopás, nagy ellenálló képesség jellemzi. A sportos vezetési stílus sem jelent 

nagy megpróbáltatást a kerámia féktárcsának. A PCCB kerámia tárcsa élettartama eléri a 

300 000 km-t, tehát a nem kell féktárcsát cserélni. A fékbetétek futásteljesítménye is dup-

lája lett. Korrózióállósága kiváló, nem érzékeny a téli csúszásmentesítéshez használt sóra, 

vagy más anyagokra. 

 

4.76. ábra: Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) 

4.11.2.5.2. Fékbetétek  

A fékberendezésekhez különböző súrlódó anyagokat több mint egy évszázada gyártanak. 

Az egyik legpatinásabb céget a Ferodo GmbH.-t 1897-ben alapították. A termékeket a vál-

tozó követelményeknek megfelelően folyamatosan továbbfejlesztették. A fékbetétet, mely 

nem kifejezetten tetszetős termék az anyagösszetétel, fékezési tulajdonságai és az alkalma-

zott gyártástechnológia tekintetében számos tudományág legújabb eredményeit testesíti 

meg. 

Természetes anyagok helyett keverékek 

Kezdetben a súrlódó-anyag ipar a természetben előforduló alapanyagokat használta. 

A fokozódó követelmények miatt ezeket különböző keverékek váltották fel. Titkos recep-

túrák tartalmazzák az egymáshoz adagolt kötő-, és töltő- anyagok mennyiségét. 

Mivel a kiváló tulajdonságokkal rendelkező azbeszt pora, ha belélegzik rákkeltő, már 

több évtizede kitiltották a súrlódó anyagokból. Üveg- és ásványi anyag szálak, szintetikus 

anyagok helyettesítik. A drágább alapanyagok alkalmazása miatt drágábbak az azbeszt-

mentes fékbetétek. A keverék gondos megválasztásával viszont hosszabb élettartam érhető 

el. Így az egy kilométerre számított fékbetét költség csökkent. 

Az alkalmazott keverék összetétel alapvetően meghatározza a tapadási tényezőt, az 

élettartamot és a szilárdsági jellemzőket. A különböző porokból sajtolással előállított ter-

mékek kedvezőbb tulajdonságúak és olcsóbban gyárthatók, mint a korábbiak. 

Növelhető a súrlódó anyag terhelhetősége, a fékező teljesítmény, csökkenthető a ko-

pás és a fading hajlam, ha fémport kevernek a súrlódó anyagba. A célnak legjobban megfe-

lelő anyagok drágák, ezért a gyártók kompromisszumra kényszerülnek. A fémporok nem 

minden jellemzőre hatnak pozitívan, ezért különböző tapadást módosító anyagokat is hoz-
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zákevernek, melyek lehetnek csiszoló-, vagy kenő- hatásúak is. Ezeket speciális esetekben 

alkalmazzák, amikor például növelni akarják a tapadási tényezőt. 

A fékbetét minőségét befolyásoló tényezők 

A súrlódó anyag legkedvezőbb keverék összetételét különböző vizsgálatokkal álla-

pítják meg. Nemcsak az anyagösszetétel befolyásolja a termék tulajdonságait, hanem a 

szemcseméret is. Az alkalmazott kötőanyag alapvetően meghatározza a szilárdságot, de 

hatással van a tapadási viszonyokra és a melegedéssel szembeni stabilitásra is. A legmeg-

felelőbb fékbetét kifejlesztéséig jó néhány változatot alaposan meg kell vizsgálni. 

Az igényesebb fékbetét gyártók a speciális igényeknek megfelelően a kötőanyagokat 

is maguk gyártják, mert a minőséget ez alapvetően meghatározza. Egy másik fontos ténye-

ző a betétanyag tömörségét meghatározó sajtolási nyomás, melyet a gyártás során pontosan 

be kell állítani. 

 

 

4.77. ábra: A fékbetét részei és anyagai 

A súrlódó anyagok legfontosabb jellemzői 

 súrlódási tényező értéke és hőmérsékletfüggése, 

 kopásállóság,  

 kedvező szilárdsági jellemzők,  

 megfelelés a környezetvédelmi előírásoknak  

 kedvező gyártási költségek.  

Általánosságban megállapítható, hogy kedvező súrlódási jellemző, rossz hőstabilitással és 

kedvezőtlen kopásállósággal párosul. A súrlódó anyag összetételének végső kialakítása 

mindig kompromisszumok eredménye. 
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Az úszónyerges tárcsafékek széles körű elterjedése miatt nagyobb lett a kopóanyag 

térfogata, ami hosszabb élettartamot jelent. Széria fékbetéteknél a tapadási tényező 0,37 - 

0,42 közötti. Ez az érték nagy hőmérsékleten csökkenni fog, ami elfogadható. A speciális 

verseny fékbetétek súrlódási tényezője ennél sokkal nagyobb, de ez csak nagy hőmérsékle-

ten alakul így. 

 

4.78. ábra: Ferodo széria és verseny fékbetétek súrlódási tényezői 

A fékezés közben fejlődő hő 90%-a a féktárcsát terheli, a 10%-a a súrlódó betét anyagát. A 

fékbetét gyors felmelegedést gyors lehűlés követi, ezért normál használat közben jelentős 

szerkezetianyag-változások nem következnek be. A fékezés hatékonysága is kevéssé csök-

ken. A gyakori, vagy hosszan tartó fékezés jelentősebb melegedést okoz, mely csökkenti a 

súrlódási tényezőt és a betétanyag szilárdságát. Ez nem hirtelen következik be. A fejleszté-

sek fő célja, hogy melegedés hatására a fékerő csökkenés a lehető legkisebb legyen, vagyis 

javuljon a súrlódási tényező stabilitása. 

A kopást és a tapadási tényezőt jelentősen befolyásolja a féktárcsában lévő nagyon 

csekély mennyiségű titán, vanádium és karbonitrid jelenléte. 

Követelmények és igénybevételek 

Bár a fékezéskor fejlődő hőnek csak kisebb része jut a fékbetétbe, mégis számolni 

kell vele. A súrlódó anyag hővezető képessége befolyásolja a hűlését és a dugattyú, továb-

bá a fékfolyadék felmelegedését. A súrlódást befolyásolja a hőmérséklet és a nedvesség. 

A fékbetétek minősítésének, összehasonlításának megkönnyítésére 1981-ben nem-

zetközi szabványokat alkottak. Ezeket az ISO 6313 - 6315 szabványokat a különböző or-

szágok nemzeti szabványügyi hivatalai változtatás nélkül átvették. Az ECE 13 előírás pe-

dig tartalmazza, hogyan kell elvégezni a fék vizsgálatokat hideg, illetve meleg súrlódó al-

katrészek esetén. 

Arra is gondolni kell, hogy az első és a hátsó keréknél a fékbetétek hőmérséklete je-

lentősen eltér a különböző dinamikus kerékterhelések miatt. A jobban melegedő első fé-

keknél jelentősebb a fékhatás csökkenés. Ezért szoktak különböző, egymástól betűkkel 
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megkülönböztetett fékbetétet beszerelni. Például elöl 0,48, hátul pedig 0,43 a tapadási té-

nyező. 

Tartós fékezés és fading 

Hosszú lejtőn gyakran csak kis erővel, de folyamatosan kell fékezni. A melegedés a 

fékbetét anyagában kémiai reakciót indít el, mely gázképződéssel jár. Ez a súrlódó felüle-

tek közé szorul és nyomása folyamatosan nő. Összegyűlve a fékbetétet kis mélyedéseiben 

légpárnákhoz hasonlóan a működtető erő ellenében elemeli a féktárcsáról a fékbetétet, ami 

fékhatás csökkenést okoz. 

A fékbetét súrlódási viszonyai 

A pillanatnyi súrlódási tényezőt három tényező befolyásolja: a hőmérséklet, a mű-

ködtető nyomás és a súrlódó elem párok közötti sebesség. Ha ezeket az összefüggéseket 

matematikailag le szeretnénk írni négyváltozós egyenlet, illetve négydimenziós koordiná-

tarendszer szükséges. A gyakorlatban a sebesség elhanyagolással élünk, mert ennek a leg-

kisebb a befolyása. Így a súrlódási tényező háromdimenziós felületként ábrázolható. A 

hőmérséklet növekedésével arányosan a μ értéke kezdetben növekszik, majd mérsékelten, 

aztán gyorsabban csökken, ami egy parabolával jellemezhető. Jellegét tekintve hasonló az 

összefüggés a működtető nyomás és a súrlódási tényező között is. 

 

4.79. ábra: Első fékbetét tapadási tényező változás 

További fontos elvárások 

A fékbetét minél jobban álljon ellen a koptató hatásnak és élettartama kellően hosszú 

legyen. Figyelembe kell venni, hogy mely gépkocsi kategóriába szánják a fékbetétet. A 

felsőbb géposztály tulajdonosainak általában más a vezetési stílusa, mint akik középkate-

góriás autókban ülnek. Gyakran sportosabban vezetnek, de nagyobb a gépkocsi végsebes-

sége is. 

Ha a fékbetét élettartama hosszabb, intenzívebb a féktárcsa kopása. Ha a súrlódó 

elempárt egymással jól összehangolták, általában három garnitúra fékbetét használódik el 
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addig, mire a féktárcsa eléri a kopáshatárt és megérett a cserére. Fontos, hogy a fékbetét 

korrózióálló kell legyen. A nedvesség, a csúszásmentesítésére használt só oldata a féktár-

csa és a fékbetét különböző fém alkotóelemei között elektrolitikus korróziós folyamatot 

indít. 

A nagyobb tömegű gépkocsiknál a fékbetét felületi nyomása átlagosan elérheti az 

1000 N/cm
2
 értéket. Fokozza az igénybevételt a különböző hőmérsékletű részek között 

fellépő termikus feszültség. Ha a fékbetét anyagának belső szilárdsága nem megfelelő, az 

erőhatás és a belső feszültség repedésekhez vezet. Kedvező, ha a betét anyagának minél 

kisebb a belső feszültsége és a hőtágulása. Fékezés közben jelentős nyíróerő terheli a fék-

betétet. Ezzel szemben ellenálló kell legyen. A súrlódó anyag mechanikai jellemzőit és az 

alaplemezhez kötődés szilárdságát szabványok előírásai szerint vizsgálják. 

A fékbetétek összenyomhatósága a szabványban leírtak szerint vizsgálandó. Ez mi-

nél kisebb kell legyen, mert csak így érhető el, hogy nagy erejű fékezésnél ne legyen köny-

nyebben lenyomható a fékpedál, méghozzá úgy, hogy ezzel arányosan nem növekszik a 

fékerő. 

Ugyanakkor azt is elvárjuk, hogy a fékbetét belső csillapítása csökkentse a rezgése-

ket és így növekedjen a fékezési komfortot. A csillapítás és az összenyomhatóság egyrészt 

a betétanyag porózusságával, másrészt pedig a rugalmas szerves anyag összetevők részará-

nyától (különböző műgyanták, szerves anyagok, kaucsuk) függ. 

A hatósági előírásokon kívül a fékrendszerrel szemben komfort elvárások is vannak, 

melyeket a fékbetétek anyaga is jelentősen befolyásol. A különböző árkategóriákba sorol-

ható termékek ebben a vonatozásban térnek el legjelentősebben egymástól. 

A fékbetét jellemző méretei és igénybevétele 

A fékbetét igénybevétele szempontjából fontos jellemző a gépkocsi legnagyobb se-

bességéről álló helyzetig történő intenzív fékezés során az egységnyi fékbetét felületre jutó 

energia. Ez nem lépheti túl jelentősen a 20 000 Nm/cm
2 

értéket. 

A fékbetét alaplemeze mindig egy kicsit szélesebb, mint a dugattyú átmérője. A for-

gás irányában a fékbetéet hossza dugattyúátmérőjének általában 1,5-szerese. Ebben az 

irányban nem célszerű növelni a méretet, mert a kopás nem lesz egyenletes. Kétdugattyús 

úszónyerges, illetve négydugattyús fixnyerges változatnál olyan hosszú, a fékbetét, hogy 

megvédje a féktárcsa sugárzó hőjétől a dugattyú melletti porvédő gumit. 

A legnagyobb megengedett fékező nyomásnál a fékbetét fajlagos felületi nyomása 

nem lehet nagyobb 1200 N/cm
2
-nél. 

A fékbetét anyagösszetétele 

A fékbetétek anyagának pontos összetétele titkos. Csak hozzávetőleges adatok tudha-

tók meg róla. Egy-egy új gépkocsi típushoz új fékbetét keverék összeállítása, a különböző 

változatok jellemzőinek elemzése, a legmegfelelőbb kiválasztása a jelentős tapasztalatok és 

korszerű technológiák alkalmazása ellenére a piacvezető cégeknek is egy évi fejlesztő 

munkát jelent. 

Az azbesztpor veszélyessége miatt ennek az anyagnak a használatát 1988.I.1-től be-

tiltották. Ezért próbálták helyettesíteni bazaltgyapottal és más ásványi gyapotokkal, gipsz-

szel és különféle fémporokkal. Meg kellett változtatni a korábban jól bevált technológiákat 

is. Ezek többletköltségei tükröződnek a fékbetétek árában. 



192  GÉPJÁRMŰ-FUTÓMŰVEK II. 

www.tankonyvtar.hu   Kőfalusi Pál, Varga Ferenc, BME 

A nagyobb tömegű vagy nagyobb sebességű sportautókhoz a mai napig sem tudnak 

minden tekintetben az azbeszt tartalmúval egyenértékű fékbetéteket gyártani. Két lehetőség 

közül lehet választani, vagy a gépkocsik sebességét kellene korlátozni 100-120 km/h érték-

re, vagy tudomásul kell venni, hogy az azbesztmentes fékbetétek jobban kopnak. A kom-

fort követelmények teljesítéséhez, a gépkocsikhoz egyedileg kifejlesztett receptúrák és 

technológiák, valamint a gyártás során azok pontos betartása, illetve sok esetben kiegészítő 

elemek is kellenek. 

Zajmentes fékezés 

A fékezés közben a csikorgás és a különböző más frekvencia tartományba eső zajkel-

tések olyan problémák, melyekkel valamennyi gyártónak meg kell birkóznia. Nemcsak a 

gépkocsivezetőt bosszantja, hanem a környezetet is „szennyezi” a különböző hanghatások-

kal. Ráadásul mivel a féket leggyakrabban lakott területen működtetik ez másokat is zavar. 

A féktárcsa, fékbetét, féknyereg a futóművel együtt rezgő rendszert alkot, melynek 

több egymástól különböző önfrekvenciája van. A gerjesztés nem egyéb, mint a féktárcsa és 

a fékbetét közötti súrlódás. Zaj akkor keletkezik, amikor a gerjesztő frekvencia megegye-

zik valamelyik alkatrész önlengésszámával. A zajt a nagy felületű féktárcsa, fékdob és a 

féktartó lemez hangszóróként sugározza. A hanghatást a súrlódó anyag csillapítási ténye-

zője is befolyásolja. Olyan súrlódó párt kell találni, mellyel elkerülhető a zajkeltés. Ha ez 

nem lehetséges a fékbetétet csillapító bevonattal, vagy betéttel látják el. 

 

4.80. ábra: A fékbetétek hátoldalára ragasztott különböző zajcsökkentő panelek 

Ha a kísérletek során végzett méréseknek az eredménye az, hogy csak egy meghatározott 

frekvenciánál jön létre rezgés és zajkeltés a megoldás is egyszerűbb. Ekkor célravezető az 

alak megváltoztatása, kiegészítő bordák elhelyezése, az anyag rugalmassági jellemzőjének 

megváltoztatása az érintett alkatrésznél, vagy más fékbetét anyag választása. 

A legtöbb fékszerkezet azonban nemcsak egy meghatározott frekvencián jön rezgés-

be és emiatt hanghatást kelt. A helyzetet tovább bonyolítja, amikor azonos körülmények 

között sem reprodukálhatók az előző alkalommal mért zajspektrumok. Ez megnehezíti a 

fejlesztők feladatát. Azonosítani kell a zajkeltő alkatrészt és ez nem csak a fékhez tartoz-
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hat, hanem a futómű részegységei is lehetnek, melyek „hangszóróként” viselkednek bizo-

nyos körülmények között. 

Különböző rezgéstechnikai mérési módszereket vesznek igénybe, de a csikorgás 

csökkentésére eddig még általánosan érvényes módszert nem találtak. Ezen kutatások je-

lentősége az azbesztmentes fékbetétek általános elterjedésével fokozódott. A súrlódó 

anyagba kevert fémszemcsék a fékbetétek néhány tulajdonságát kedvezőtlenül befolyásol-

ják. Fokozottabb a koptató hatás, a mechanikai rezgés- és kedvezőtlenebb a zajcsillapítás. 

Ugyanakkor jobb a betét hővezető képessége, emiatt jobban melegszik a fékfolyadék. 

Az igényesebb fékbetétek hátulján zaj- és rezgéscsillapító gumibevonatot, illetve kü-

lönböző anyagokból készült több rétegű zajcsökkentő panelt alkalmaznak. 

Fékbetétek kopásjelzése 

Amikor a fékbetét elérte a gyárilag megengedett kopáshatárt, a műszerfalon elhelye-

zett ellenőrzőlámpa világítani kezd, és ezzel felhívja a gépkocsivezető figyelmét a csere 

szükségességére. Ekkor már csak 2 mm vastag elkoptatható súrlódó betét réteg maradt a 

fém alaplapon. A futómű bal és a jobb kerekénél el kell végezni a cserét. A hibajelzés mű-

ködtetéséhez a fékbetétbe érzékelőt építenek be, melynek kivitele típusonként eltérő kiala-

kítású. Általában az első kerekeknél alkalmazzák. A szerelhetőség érdekében széthúzható 

vezetékcsatlakozót alakítanak ki, mely lehet egy, vagy kétpólusú. A kiviteltől függően fé-

kezés közben a kopásjelző a féktárcsával érintkezve zárja, vagy ha egy vezetékszakaszt 

építenek be annak eldörzsölődése miatt megszakítja az áramkör, mely relén keresztül mű-

ködteti az ellenőrzőlámpát. 

 

4.81. ábra: Egy-, illetve két vezetékes kopásjelzővel ellátott fékbetétek. 

Fékbetét és az ECE-R 90 előírás 

Európában a fékberendezésekre megalkotott 98/12 EU előírás részeként lépett életbe 

az ECE-R 90 előírás, amelynek betartására a fékbetét gyártók részére kötelező. 
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4.12. Elektromechanikus rögzítőfék  

4.12.1. Elektromechanikus rögzítő fék feladata és a hatósági előírások 

A hagyományos rögzítő fék működtetését a gépkocsi vezető kézi karral, vagy ritkábban 

pedállal végezheti. Elektronika segítségével az automatikus működtetés megkönnyíti a 

vezető dolgát, növeli a vezetés komfortját. Két gyakoribb változata ennek, amikor a vil-

lanymotor mechanikus áttétel és bowden segítségével működteti. Ezt inkább dobfékes vál-

tozatoknál alkalmazzák. A másik lehetőség, amikor a féknyereg integrális részét képezi az 

automatikus működtető egység. A tárcsaféknél a működtető erő a dugattyún keresztül a 

fékbetétre hat. Találkozunk olyan változattal is amikor a féktárcsa kiöblösödő agy részébe 

szerelnek egy kisebb átmérőjű duo-szervo dobféket. 

Az elektromechanikus rögzítő fék EPB (Elektrische Park Bremse) a gépkocsi veze-

tő munkáját támogató asszisztens rendszer. A Lucas által 1991-ben szabadalmaztatott 

rendszernél egy villanymotor csigahajtással és csavarorsó-csavaranya segítségével alakítja 

át a forgómozgást egyenes vonalúvá, miközben megnöveli az erőhatást. A működtetés ki-

egyenlítő himbán keresztül bowden-huzal segítségével történik. Az első alkalmazás a Lan-

cia Thesis-nél volt. A Lucas jelenleg a TRW konszernhez tartozik. Az utóbbi években egy-

re szélesebb körűen alkalmazzák a különböző autógyárak az elektromechanikus rögzítő 

féket. A hatósági előírásoknál kicsit szigorúbb elvárást teljesítenek, hiszen a teljes terhelé-

sű gépkocsit biztonságosan rögzítik 30%-os lejtőn. Az elvárt dinamikus lassulás 0-30 km/h 

sebesség tartományban legalább 1,5 m/s². Egy 2900 kg tömegű gépkocsinál például ehhez 

17 kN feszítő erő kifejtése szükséges. 

 

4.82. ábra: Az EPB a gépkocsit 30%-os lejtőn kell megtartsa, és számos automatikus működésmód könnyíti a 

vezető munkáját 
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4.83. ábra: 1991-es Lucas szabadalom: villanymotor, csigahajtás, csavarorsó és csavaranya és bowdenes 

fékműködtetés. 

10 – Fékbetét; 12 – Bowden; 14 – Ház; 16 – Villanymotor és elektronika; 20 – Himba; 22 – Himba csap; 24 

– Csatlakozó elem; 42 – Menetes orsó; 44 – Csigakerék; 48 és 50 – Csapágyazás; 

Az elektromechanikus rögzítőfék megvalósítási lehetőségei: 

 A működtető erőt villanymotor hozza létre, a fékezve tartást a csiga áttétel, vagy 

csavarhajtás önzárása biztosítja, a működtetéshez bowden huzalt alkalmaznak. 

 A fékező erőhöz a nyomást az ABS, vagy az ESP rendszer fékfolyadék szivattyúja 

hozza létre, a fékezve tartást mechanikus reteszelés végzi. 

 A villanymotort és a teljes működtető mechanikát közvetlenül a féknyeregre szere-

lik. 

Az elektromechanikus rögzítő fék működtetése és a fékoldás történhet: 

 a vezető kezdeményezésére, elektromos kapcsolóval,  

 automatikusan az elektronika kezdeményezésére.  

Az elektromos rögzítő fék előnyei: 

 Feleslegessé válik a kézifék kar vagy a rögzítő fék pedál. 

 A komfortosabb és a biztonságosabb lesz a rögzítő fék működtetése. 

 Az autógyárak számára nagyobb szabadságot biztosít az utastér kialakításánál. 

 A rögzítő fék működtető kar, illetve pedál elhagyása növeli a gépkocsi ütközési biz-

tonságát. 
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 Lehetővé teszi a vezetést komfortosabbá tevő Hill-Start-Asszisztens és a Stop-and-

Go-Automatika megvalósítását. 

 Az elektromos rögzítő fék az elektronika öndiagnosztikájának felügyelete alatt mű-

ködnek, ami növeli a biztonságot. Meghibásodás esetén a vezető figyelmeztető jel-

zést kap. 

 Az elektromos rögzítő fék megkönnyíti az elindulást emelkedőn, amikor a vezető a 

gáz- és a tengelykapcsoló pedál, valamint a kézifék működtetését kell összehangol-

ja. 

 Amikor meleg kerékszerkezeteknél húzza be a rögzítő féket, lehűlés után hatása 

csökken. Ezt a jelenséget az elektronika a fékerő növelésével kiküszöböli, még ki-

kapcsolt gyújtásnál is. 

A hatósági előírások szerint az elektromechanikus rögzítő féket el kell látni mechanikus 

„szükség oldási” lehetőséggel. Erre akkor van szükség, amikor például befékezett állapot-

ban lemerült az akkumulátor és oldani kell a rögzítő féket. 

CAN hálózati kapcsolat 

Az elektromechanikus rögzítő fék a CAN hálózaton keresztül információt kap a gép-

kocsiba szerelt többi elektronikus rendszertől és azoknak információkat továbbít.  

4.12.2. A különböző vállalatok elektromechanikus rögzítő fék fejlesztései 

4.12.2.1. Continental Teves elektromos rögzítő fék EPB 

Ez a változat jól együttműködik egy ABS-el ellátott hagyományos hidraulikus fékrendszer-

rel. Az elektronika aktiválja az EPB villanymotorját, amely több fokozatú mechanikus átté-

tellel és bowdenhuzal segítségével aktiválja a rögzítő féket. Ez lehet a féktárcsa kiöblösödő 

részébe beépített duo-szervo dobfék, vagy a féknyereghez kapcsolódó működtető mecha-

nika. Az elektromos áram lekapcsolása után a mechanikus áttétel önzáró hatása miatt a 

gépkocsit meredek lejtőn is biztonságosan megtartja. A mechanikus meghibásodást is az 

elektromos érzékelő segítségével észreveszi a rendszer. Ez valójában erőt mér, így a bal és 

jobb oldali eltérések, a szennyeződések okozta szorulás is megállapíthatóvá válik. 

4.12.2.2. Elektrohidraulikus rögzítő fék 

Ez a rögzítő fék a féknyereg integrális részét képezi. Az elektrohidraulikus fék részét 

(olyan fékrendszer, amely ESP-vel, vagy legalább ABS/ASR-el el van látva) képezi és 

attól független nyomáskivezérléseket végez. A működtető elektronika integrális része az 

ESP, illetve ABS/ASR rendszernek. A befékezéshez szükséges nyomást annak fékfolyadék 

szivattyúja hozza létre, a befékezve tartást a kerékfékszerkezetbe beépített reteszelő mec-

hanizmus végzi. 

Árammentes állapotban is befékezve tartja a gépkocsit. A gépkocsivezető nyomó-

gombbal tudja működésbe hozni. A működést az elektronika öndiagnosztikai rendszere 

felügyeli. Előnyei közé sorolható, hogy az indítás-gátló is aktiválhatja. 

A fékműködtetés komfortját növeli, hogy a kézifékkar erőteljes meghúzása, vagy a 

pedál lenyomása helyett csupán egy gombot kell megnyomni. Induláskor a rögzítő fék ol-

dása automatikusan következik be, de annak dinamikáját egy lejtő szög érzékelő befolyá-

solja. Ha a gépkocsi vízszintes úton vagy lejtőn áll, a rögzítő fék oldása gyorsan fog bekö-

vetkezni. Ha emelkedőn áll, akkor viszont késleltetve, lassan old a rögzítő fék, hogy gáz-

adással a visszagurulás megakadályozható legyen. Az elektromos rögzítő fék más elektro-

nikus rendszerekkel is együttműködhet. Például az ajtó kinyitásakor automatikusan befé-
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kez. Ha a motor lefullad, a motorfordulatszám jel megszűnése is aktiválhatja a rögzítő fé-

ket így a gépkocsi elgurulása megakadályozható. Ez különösen a kezdő vezetők stressz 

helyzetét mérsékli. A nagyobb segítséget azonban emelkedőn történő elinduláskor nyújtja. 

Ekkor lép működésbe a Hill-Start-Assist. Ekkor az elektronika a motor nyomatékával ará-

nyosan változtatja a fékező erőt. A teljes fékoldás akkor fog bekövetkezni, amikor a motor 

nyomatéka biztonságosan elegendő a visszagurulás mentes elinduláshoz. A közel-téri ra-

dar, vagy ultrahangos érzékelők jeleinek felhasználásával aktív parkolási asszisztensként is 

működhet a rendszer. Mielőtt a parkolóhelyre beállás közben koccanás következne be, 

automatikusan aktiválódik az elektromos rögzítő fék. Az üzemi fék meghibásodásakor, 

amikor biztonsági fékként működteti az EPB-t, vagy az EHP-t a vezető az izomerővel mű-

ködtetett hagyományos biztonsági fékeknél ez hatékonyabb. 

4.12.2.3. Automatikus működésű rögzítő fék APB (Automatische Parkbremse) 

A Bosch automatikus működésű rögzítő fékét APB (Automatische Parkbremse) fejlesztett 

ki. A vezető komfortosan, gombnyomással működteti a rögzítő féket. A legfőbb előnye 

azonban az, hogy különböző automatikus működések is megvalósíthatók. Mivel a kézfék 

kar szükségtelenné válik az utastér is jobban kihasználható. A fejlesztés eredményeként 

feleslegessé válik a működtető villanymotor és a bowdenhuzal. A módosított féknyeregbe 

integrálisan beépített mechanizmussal reteszelni lehet a hidraulika segítségével a féktárcsá-

ra rászorított fékbetéteket. A fékezéshez szükséges nyomásenergiát az ESP hidraulika egy-

ség hozza létre. Ez a legegyszerűbb és legolcsóbb megvalósítási lehetőség. 

 

4.84. ábra: Bosch féknyeregbe integrált hidromechanikus rögzítőfék 

BMW elektromos rögzítő fék 

A fejlesztés elsődleges célja az előző modellnél nagyobb fékezőteljesítmény megva-

lósítása volt. Ezt úgy akarták elérni, hogy kellő biztonsági tartalék álljon rendelkezésre, 

továbbá egyúttal növelni szándékozták az erre a gépkocsi osztályra jellemző fékezési kom-

fort is. 

Az elektromos rögzítő fék a Bosch-al és a Siemens VDO-val együttműködésben ké-

szült, és a világon ez volt az első nagy sorozatba beépített ilyen változat. A pémium osz-

tályba sorolható gépkocsinál a szokásosnál nagyobb gondot fordítanak a biztonságra és a 

komfortra. Az elektronikák széles körű alkalmazása mellett minden működtetésnél, melyek 
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az emberi izmokat igénybe veszik szervo hatást valósítanak meg. A konstrukció kialakítá-

sánál a hatósági előírások betartásán kívül, a lehető legnagyobb rendszerbiztonság megva-

lósítására törekedtek. 

Az elektromos rögzítő fék támogatja a biztonságos elindulást és a „Stop & go” hasz-

nálatot. Az „Automatic Hold” működés (automatikus befékezve tartás) tovább növeli a 

komfortot. Egyúttal a brake-by-wire rendszer megvalósításának egyik előfutárának tekint-

hető. 

A csomagtartó fenéklemez középső kimélyedő részébe szerelik be a központi mű-

ködtető egységet, mely bowden huzalok közvetítésével hat a hátsó kerekek duo-szervo 

fékszerkezetére. A gépkocsivezető a műszerfalon elhelyezett gomb segítségével működteti 

a rögzítő féket. A működtetés pillanatnyi fázisáról ellenőrző lámpa és a kombinált műszer-

falon szöveges üzenet tájékoztatja. Az elektromos rögzítő fék működtető egységébe beépí-

tett elektronika a gépkocsi CAN-busz hálózatán keresztül áll kapcsolatban a hidraulikus 

üzemi fék rendszerrel (DSC), a műszerfal kijelzőjével, a motor és a sebességváltó elektro-

nikával. 

Az elektromos rögzítő fék meghibásodása, vagy az energiaellátás hiánya esetén a 

csomagtartóban a központi egységen egy szükség fékoldást lehetővé tevő kapcsolót he-

lyeznek el. 

A motor leállításakor az elektromechanikus működtető egység befékez. Egy szoftver 

határozza meg a működtető erő nagyságát. Járó motornál valamennyi statikus és dinamikus 

rögzítő fék program működésre kész. Ha a gépkocsi áll és az elektromos rögzítő fék gomb-

ját megnyomják a DSC rendszer valamennyi kereket hidraulika szivattyú működtetésével 

befékezi. 

 

4.85. ábra: A gépkocsivezető nyomógombbal működtetheti a rögzítő féket, mely a műszerfal bal szélén talál-

ható 

Ha a DSC rendszer kerékfordulatszám érzékelőinek jelei alapján az elektronika megállapít-

ja, hogy a gépkocsi pakolás közben lejtős úton megmozdul, automatikusan növeli a fékező 

erőt. 

A gomb ismételt megnyomásakor a rögzítő fék kifékez. A működtetett rögzítő fék ál-

lapotától függően a motor indításakor automatikusan a rögzítő fékkel történő fékezés he-

lyett a hidraulikus (DSC) lép működésbe, illetve fordítva. 

„Automatic Hold” működés  

Ez a működésmód járó motornál használható, ha beprogramozták ennek használatát. 

Ilyenkor a kijelzőn is megjelenik „Automatic Hold” felirat. A gépkocsi rögzítve tartása 

automatikusan bekövetkezik, amikor az érzékelők felismerik az álló helyzetet. A gépkocsi-
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vezetőnek ilyenkor nem kell a fékpedált nyomva tartani (automatikus sebességváltós válto-

zatnál sem, amelyiknél a motor alapjáratánál rendszerint egy vonszoló nyomaték keletke-

zik). Ez különösen a gyakori indulással és megállással járó városi forgalomban tehermen-

tesíti a gépkocsivezetőt. 

Ha a vezető a gépkocsi álló helyzetében nyomva tartja a fékpedált, automatikusan 

befékezve tartja a gépkocsit. A fék oldása a sebességfokozat bekapcsolása és a gázpedál 

lenyomása után automatikusan következik be. 

Az automatikus fékezés és fékoldás a vezetőt emelkedőn történő elinduláskor segíti, 

mert a gépkocsi nem fog visszagurulni (Hill - Hold funkció). Biztonsági okok miatt ez a 

működésmód automatikusan aktiválódik az utastérajtó, a motorháztető vagy a csomagtartó 

kinyitásakor, az automatikus sebességváltó előválasztó karjának „R” helyzetében, motor 

leállásakor vagy leállításakor. 

Dinamikus fékezés 

Amikor a gépkocsi bizonyos sebességgel halad és a vezető az elektromos rögzítő fé-

ket működteti a motor üzemállapotától függetlenül a DSC hidraulika rendszere egy előre 

meghatározott lassítást valósít meg. Ekkor a fékezés időtartamáig a működtető gombot 

nyomva kell tartani. Lényegesen hatékonyabb az ilyen gomnyomásra történő fékezés, hi-

szen hidraulikusan valamennyi kerékre hat a fékező nyomaték. A lassítás elméletileg egé-

szen a kerék csúszási küszöbéig lehetséges. A 7-es BMW-nél a lassulás kezdetben 3 m/s
2
 

és 3 másodperc elteltével 5 m/s
2
-re növekszik. Természetesen ilyenkor a féklámpa is vilá-

gít. A fékezés közben az ABS szabályozás is aktív, így a gépkocsi stabilitása ekkor is meg-

felelő marad. A gomb visszaengedésekor a fékező nyomás azonnal megszűnik. Ha a gom-

bot egészen a megállásig nyomva tartják a gépkocsi nyugalomba jutásakor az elektromos 

rögzítő fék fog működésbe lépni. 

A működtető mechanika: 

A működtető mechanikát úgy alakították ki, hogy 32%-os emelkedőn képes legyen a 

teljesen terhelt gépkocsit rögzítve tartani. A működtető orsónál ehhez 3600 N erőre van 

szükség. A villanymotor fordulatszáma olyan, hogy 12 V feszültségnél 20C hőmérsékle-

ten ez az erő 15 másodperc alatt érhető el. 

A kézi működtetés esetén a fékező erő nagysága a körülményeknek megfelelő lehet-

ne, például az út lejtésétől függ. Mivel nem zárható ki, hogy a befékezés után megváltoz-

nak a körülmények, például a gépkocsiba csomagokat raknak be, biztonsági okok miatt 

mindig a legkedvezőtlenebb feltételből indulnak ki. A legnagyobb működtető erő valósul 

meg. 

Renault - nál alkalmazott elektromechanikus rögzítő fék 

A hátsó kerekekre bowden huzallal ható elektromechanikus ögzítő féket szerelnek a Rena-

ult több változatába. Az elektromos rögzítő fék működésmódjai: 

 Rögzítő fék behúzás és oldás automatikus, vagy manuális működtetéssel. 

 Emelkedőn az elindulás segítése. 

 Dinamikus biztonsági fék. 

Automatikus fékezés és fékoldás 

A motor leállításakor a rögzítő fék automatikusan működésbe lép anélkül, hogy ve-

zető beavatkozna. Induláskor mikor a tengelykapcsoló pedált a gépkocsivezető felengedi, a 
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rögzítő fék automatikusan kiold. Ez a működés a diagnosztikai berendezéssel programoz-

ható. Automatikus rögzítés után a rendszer 24 órán keresztül készenléti állapotban marad. 

Eközban ellenőrzi a bowdeneknél az erőt, és ha szükséges, növeli a rögzítő erőt. Ha a ké-

szenléti állapot első 45 másodpercében a gépkocsi elmozdul, a rendszer automatikusan 

növeli a rögzítőerőt. 

Kézi működtetés 

A műszerfalon elhelyezett fogantyúval a rögzítő fék kézzel is működtethető, illetve 

oldható. Ha a gyújtás nincs bekapcsolva, a kézi kifékezés nem működik. 

A kézi fékoldás a fogantyú kifelé húzása és egyidejűleg a (gyermek biztonsági) 

gomb megnyomása révén lehetséges. 

 
1. Villanymotor 
2. Fogaskerék áttétel 
3. Működtető tengely 
4. Bal oldali bowden rögzítés 
5. Elektronika 
6. Erőmérő 

7. Lejtő meredekség érzékelő 
8. Jobb oldali bowden rögzítés 
9. Jobb oldali bowden 
10. Bal oldali bowden 
11.  Mechanikus szükségoldás karja 

4.86. ábra: Az elektromechanikus működtető egység. 

A rögzítő fék működtetése közben a villanymotor fogaskerék áttételen keresztül forgatja a 

működtető tengelyt. Ez csavaranya, csavarorsó segítségével húzza meg a bowdent. A mo-

tor forgásirány váltása révén történik a kifékezés. Az elektronika szabályozza a bowdenben 

ébredő erőt az erőmérő egység jele alapján. A működtetést a lejtő meredekség érzékelő jele 

befolyásolja. Elektromos hiba esetén a mechanikus szükségoldó karral fékezhatő ki a gép-

kocsi. 

4.12.3. Féknyeregre szerelt elektromechanikus rögzítő fék 

4.12.3.1. TRW-Lucas elektromos rögzítő fék 

A VW-nál, az Audi-nál és a Ford-nál is alkalmazott rögzítőfék működtető kapcsolóját a 

sebességváltó kar közelében a középkonzolon helyezik el. 

 

4.87. ábra: A rögzítő fék működtető kapcsolója a sebességváltó közelében 
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TRW úszónyerges kerékfékszerkezetére szerelik fel a villanymotoros működtető egységet. 

A mechanikus áttétel három fokozatban valósul meg. Az első fogazott szíj, melynek áttéte-

le 1:3. Ezt az egy fogszám különbségű támolygó tárcsa pár áttétele követi, mely egy fordu-

lat megtétele után csupán egyetlen fognyit fordítja tovább a hozzá kapcsolódó kereket. Ez 

után következik a harmadik áttétel, melyet a csavarorsó – csavaranya valósít meg. Egyúttal 

ez alakítja a forgó mozgást egyenes vonalúvá és önzárásával biztosítja a befékezve tartást. 

A teljes mechanikai áttétel 1:147. Az anya a dugattyú belsejében két sík felület mentén 

egyenesbe van vezetve, melyen könnyen elmozdul. Végül az anya szorítja neki a dugattyú 

közvetítésével a fékbetétet a féktárcsának, mely rögzítve tartja a gépkocsit. Ezt a szerkeze-

tet több európai autógyár is alkalmazza. 

 

4.88. ábra: TRW - Lucas működtető egység metszete és a villanymotor. 

A konstrukciónál alkalmazott fontosabb biztonsági szempontok 

 Egy bekövetkező ütközés szempontjából optimalizált a működtető egység. 

 A gépkocsi nem gurul vissza az emelkedőn. 

 A rögzítőfék rendszernél teljes körű öndiagnosztikát valósítottak meg. 

 Dinamikus fékezés közben a kerék blokkolása megakadályozható. 

Kiegészítő működési lehetőségek 

 Automatikus befékezés a gyújtáskulcs kivételekor 

 A rögzítő fék automatikus oldása induláskor (DAA) 

 Az emelkedőn automatikus rögzítve tartás HH (Hill Hold) működés 

 A fékbetét kopás megállapítása a menetes orsó helyzete alapján kiegészítő algorit-

mussal 
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4.89. ábra: TRW-Lucas a villanymotor és a támolygó tárcsás fokozat. 

Az elektronika 

Általában az utastér belsejében a középkonzolon, vagy annak közelében helyezik el 

az elektromechanikus rögzítő fék rendszer elektronikáját. Ez működteti a rendszer vala-

mennyi funkcióját. A CAN hálózaton keresztül kapcsolatban áll az ABS/ESP elektroniká-

val. Ehhez a CAN high, és a CAN low vezetéket is használja. Az átviteli sebesség 500 

kbit/s. Az újabb változatoknál a „sensor cluster” –t is az elektronikába szerelik. A hossz és 

a kereszt irányú lassulásérzékelő jeleit összehasonlítja az ESP rendszer jeleivel. Ezeket a 

jeleket a két rendszer kölcsönösen ellenőrzi. A gyújtás bekapcsolt állapotában az elektro-

mechanikus rögzítő fék a nyomógombbal bármikor működtethető. Ilyenkor az ellenőrző 

lámpa folyamatosan világít. A fék oldása csak bekapcsolt gyújtásnál lehetséges a nyomó-

gombbal, de a fékpedál lenyomásakor is bekövetkezik ez. Amikor a vezető becsukja az 

ajtót, becsatolja a biztonsági övet, elindítja a motort és a gázpedálra lép az elektromechani-

kus rögzítő fék automatikusan old. Használat közben folyamatosan érzékeli a fékbetét ko-

pását és a működtetés során azt figyelembe veszi. Az elektromechanikus rögzítő fék rend-

szer állapotáról a gépkocsivezetőt fény és hangjelzés tájékoztatja: 

Piros színű fék ellenőrző lámpa: 

 Nem világít fékoldáskor 

 Világít: befékezett állapotban, illetve amikor fék aktív 

 Villog: amikor hiba lépett fel működtetéskor 

Narancssárga rögzítő fék ellenőrző lámpa: 

 Nem világít, ha nincs hiba, vagy a hiba megszűnt 

 Világít: hiba esetén a gyújtás kikapcsolása után még 30 másodpercig 

Hangjelzés 

 Nincs, amikor hibátlan a rendszer 

 Hangjelzés hallható hiba esetén, illetve dinamikus működés közben 
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Működésmódok: 

 Statikus működés: (a gépkocsi sebessége 0 km/h) maximális működtető erő kive-

zérlése, illetve annak megszüntetése gombnyomásra. 

 Dinamikus működés: (a gépkocsi sebessége > 0). A fék működtető erő a kapcsoló 

nyomva tartási idejével arányos, felengedve fékoldás. 

 A gyújtás kikapcsolásakor: automatikus befékeződés. Az elektronika átprogra-

mozásával ez a működésmód megszüntethető. 

 Szerviz módusz: A fékbetét cseréhez a diagnosztikai műszerrel aktiválható. A vil-

lanymotor visszaforgatja a működtető mechanikát alap helyzetig. Ez után nyomható 

vissza a dugattyú. Normál működéskor ugyanis csak a fékoldáshoz éppen szüksé-

ges visszamozgatás valósul meg. 

A TRW - Lucas elektromos rögzítő fék működése: 

Statikus fékezés 

A gépkocsivezető megnyomja a rögzítő fék gombot – fékezés. 

Az elektronika a motorra fékezés irányú áramot kapcsol. Ezzel felfekteti és rászorítja a 

fékbetétet a féktárcsára. Lekapcsolja a villanymotort egy bizonyos előre meghatározott 

áramfelvételnél. Bekapcsolja az ellenőrző lámpát. 

Az ezekhez a műveletekhez szükséges információk: 

 A kerekek fordulatszáma  

 A kapcsoló helyzete  

 A motor áramfelvétele  

 A motor forgása  

 

4.90. ábra: TRW - Lucas fékezési és fékoldási helyzet 
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4.91. ábra: A fékezési működés jellemzői. 

Statikus fékoldás 

A gépkocsivezető megnyomja a rögzítő fék gombot a rögzítő fék oldásához. 

Az elektronika ellenőrzi a gyújtáskapcsoló helyzetét, ha az be van kapcsolva, a motorra 

fékoldás irányában kapcsol áramot. Ha a fékbetétnél a hézag eléri a 0,5 mm –t a motort 

kikapcsolja. Az ellenőrző lámpát kikapcsolja. 

Az ezekhez a műveletekhez szükséges információk:  

 A rögzítő fék kapcsoló helyzete,  

 A gyújtáskapcsoló helyzete,  

 A motor áramfelvétele,  

 Motor fordulatszáma. 

 

4.92. ábra: Statikus fékoldás működés jellemzői 
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Dinamikus fékezés 

A gépkocsivezető megnyomja a rögzítő fék gombot – fékezés. 

Az elektronika bekapcsolja a féklámpát és az ellenőrző lámpát. A motorra fékezés irányú 

áramot kapcsol. A kerék csúszásakor a fékerő csökkentés, majd ismételt növelése. Ha a 

gépkocsi megállt statikus befékezés. 

Az ezekhez a műveletekhez szükséges információk: 

 A rögzítőfék kapcsoló helyzete, 

 Kerék fordulatszám, 

 Motor áramfelvétel, 

 Motor fordulatszám. 

 

4.93. ábra: Dinamikus fékezés ABS szabályozással. 

Az elindulás segítése (DAA) 

Vezetői aktivitás: elindulás 

Az elektronika ellenőrzi az emelkedőt és felismeri a menetirányt. Egy előre meghatározott 

motor nyomatéknál oldja a rögzítő féket. Ha esetleg leállna a motor (lefulladás) ismét fé-

kezés. 

Az ezekhez a műveletekhez szükséges információk: 

 Motor nyomaték, 

 Motor fordulatszám, 

 Emelkedő meredekség, 

 Bekapcsolt sebességfokozat. 



206  GÉPJÁRMŰ-FUTÓMŰVEK II. 

www.tankonyvtar.hu   Kőfalusi Pál, Varga Ferenc, BME 

Befékezve tartás Hill Hold (HH) 

Vezetői aktivitás: megáll a gépkocsival 

Az elektronika, ha a fékpedál 5 s-nál tovább le van nyomva, működteti a rögzítő féket. 

CAN üzenet küld. Ha a gépkocsi áll és 3 s után a fékező nyomás 5 bar-nál nagyobb, fékol-

dás, mint az elindulás támogatásnál. 

Szükséges információk: 

 Kerekek fordulatszáma,  

 Motor nyomaték,  

 Motor fordulatszám, 

 Emelkedő meredekség,  

 Bekapcsolt sebességfokozat.  

4.13. Személygépkocsik hidraulikus blokkolásgátló rendszerei  

4.13.1. A blokkolásgátlókkal kapcsolatos alapfogalmak 

4.13.1.1. Hidraulikus blokkolásgátlók 

A személygépkocsik hidraulikus fékrendszereinél az elektronika térhódítása a gépkocsik 

hosszdinamikáját befolyásoló blokkolásgátlókkal kezdődött. Az első sorozatban beépítése 

változat a Robert Bosch GmbH. 2S típusú volt 1978-ban. A blokkolásgátló lett aztán az 

alapja, valamennyi ezt követően megalkotott, folyamatosan egyre összetettebbé váló elekt-

ronikus menetdinamikai szabályozó rendszernek. Ezek hatékonyan javítják a közlekedés-

biztonságot. 

 

4.94. ábra: Az ABS sajtóbemutatóján szemléltették, hogy blokkoló kerekekkel nem kerülhető ki az akadály. 

A kerekenél lehet tapadó- és csúszó súrlódás is 

Amikor a gépkocsivezető hirtelen lép a fékpedálra és a pillanatnyi tapadási tényező-

nek megfelelőnél nagyobb fékező nyomást vezérel ki, a kerék nagyon hamar csúszni, majd 

blokkolni fog. Megnövekszik a fékút és a gépkocsi nem engedelmeskedik a kormánymoz-
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dulatokra, sőt instabillá válik. Ezek a legtöbbször balesethez vezető körülmények a blokko-

lásgátlóval elkerülhetővé válnak. 

 

4.95. ábra: A tapadási tényező, a fékező nyomás és a sebesség változás közötti összefüggés. 

A blokkolásgátló akkor avatkozik be, amikor a gépkocsi kereke túlfékezett, vagyis amikor 

a fékerő nagyobb, mint amekkorát a pillanatnyi tapadási tényező lehetővé tesz. 

Ha fékezés közben a kerékcsúszás függvényében ábrázoljuk a tapadási tényezőt, an-

nak legnagyobb értéke két részre osztja a diagramot. A bal oldali, úgynevezett stabil szaka-

szon, tapadó súrlódás valósul meg az útfelület és a gumiabroncs között. Ekkor a fékező 

nyomással arányosan növekszik a tapadási tényező, majd kissé degresszív módon eléri 

maximumát. Ebben a tartományban kell működjön az ABS, mert a fékút így lesz a lehető 

legrövidebb. A maximális értéket következő instabil szakasznál a növekvő kerékcsúszás 

miatt a gumiabroncs és az útfelület között már csúszó súrlódás részaránya egyre nagyobb, 

így csökken a tapadási tényező. Emiatt változatlan fékezőnyomásnál is tovább növekszik a 

kerékcsúszás, aminek az eredménye az, hogy csökken a tapadási tényező. Ekkor kezdődik 

egy nagyon gyors láncreakció szerű folyamat és a kerék 100 – 130 ms-on belül csúszni, 

azaz blokkolni fog. Ezért tehát az ABS hatékony működéséhez nagyon gyorsan kell meg-

valósítani: 

 a kerekek mozgásállapotára vonatkozó adatnyerést, 

 az elektronikus adatfeldolgozást, továbbá 

 ennek megfelelően a fékező nyomás módosítását a fék munkahengerekben. 
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4.96. ábra: A tapadási tényező alakulásának stabil és instabil szakasza. 

A blokkolóra fékezett kerekek veszélyei: 

 Amennyiben az első kerekek blokkolnak először, a gépkocsi kormányozhatatlanná 

válik, vagyis „kiegyenesíti” a kanyart. 

 Ha pedig a hátsó kerekek blokkolnak először, akkor a legkisebb oldalerő hatására 

(oldalszél, vagy kanyarban a centrifugális erő) a gépkocsi labilissá válik, kifarol, 

megperdül. 

Fékezés közben a blokkolásgátló beavatkozása növeli a menetstabilitást, mert: 

 a gépkocsi kormányozható marad, 

 nem farol, nem sodródik ki, 

 optimális lesz a fékút. 

Az utóbbi harminc év műszaki fejlesztései közül az ABS növeli leghatásosabban a gépjár-

művek aktív biztonságát. Ez még csak hossz irányú dinamikai beavatkozásokat végez. 

A gumiabroncs és az útfelület között kialakuló pillanatnyi tapadási tényezőt a követ-

kező körülmények befolyásolják: 

 a gumiabroncs keverékének összetétele, 

 a futófelület mintázata, 

 a gumiabroncs kopottsága és az állapota, 

 az útfelület minősége, illetve szennyezettsége, 

 az időjárási viszonyok. 

Az alábbi diagram ezen tényezők között segít eligazodni. Ennek megfelelően a tapadási 

tényező maximumának környezetében célszerű, hogy működjön a blokkolásgátló. 
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4.97. ábra: A különböző gumiabroncsok és az időjárási viszonyok hatása a tapadási tényezőre. 

Az ABS szabályozásnál figyelembe veendő tényezők: 

Az ABS működése során olyan fékező nyomás szabályozást valósítanak meg, hogy az 

adott körülmények között a fékút a lehető legoptimálisabb, a gépkocsira ható perdítő nyo-

maték pedig a lehető legkisebb legyen. Ezeket egyébként a nemzetközi előírások (ECE 13. 

13. melléklet) is megköveteli. 

Az ABS szabályozásának tervezése során figyelembe kell venni: 

 a gépkocsi tömegközépponti függőleges tengelyére vonatkozó tehetetlenségi nyo-

matékot 

 a megválasztott nyomtávot, 

 a keréktávot, 

 a gépkocsi motorelrendezését, (orrmotor, farmotor, vagy középmotor) 

 a fékkörök kialakítását, (futóművenkénti, vagy átlós) 

 mely kerekek hajtottak (első, hátsó, vagy mindegyik). 

4.13.1.2. Az ABS rendszer részegységei 

A személygépkocsiknál alkalmazott hidraulikus blokkolásgátló rendszerek az alábbi főbb 

egységekből állnak: 

 kerékfordulatszám érzékelő, (összkerék hajtásnál lassulás érzékelő is) 

 elektronika, 

 ABS hidraulikaegységben: 

 elektromágneses szelepek 

 fékfolyadék szivattyú 

 nyomástároló  
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4.98. ábra: Három csatornás, három kerékfordulatszám érzékelővel ellátott ABS rendszer. 

1 – Kerékfordulatszám érzékelő; 2 – Fékmunkahenger; 3 – ABS egység; 4 – Főfékhenger; 5 – ECU; 6 – Visz-

szajelző lámpa. 

 

4.99. ábra: Négy csatornás, négy kerékfordulatszám érzékelős ABS rendszer. 

1 – Kerékfordulatszám érzékelő; 2 – Fékmunkahenger; 3 – ABS egység főfékhengerrel; 4 – ECU; 5 – Vissza-

jelző lámpa. 

4.13.1.3. A blokkolásgátló rendszer működése 

A blokkolásgátló rendszer működése egy klasszikus szabályozási folyamaton alapszik. 

Valójában a kerékcsúszást kell fékezés közben egy elfogadható értéken tartani. A beavat-

kozáshoz a hidraulika egységbe szerelt elektromágneses szelepek adnak lehetőséget. A 

kerékcsúszást azonban nem tudjuk érzékelni, csak a kerekek sebességét. A gépkocsi sebes-

sége sem ismert pontosan. Ezért tehát számos feladat vár az elektronikára. 

 

4.100. ábra: A blokkolásgátló működése közben szabályozási folyamat valósul meg 
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Közvetlen és közvetett szabályozású kerekek  

A szabályozás szempontjából az egymástól megkülönböztetendő kerekek: 

Közvetlen szabályozású kerék: 

Azt a kereket tekinthetjük közvetlen szabályozásúnak: amelyiknek a csúszását az 

elektronika érzékelő segítségével méri. Továbbá szükség esetén az elektromágneses szele-

pek működtetésével módosítani tudja a fékező nyomását. 

Közvetett szabályozású kerék: 

Ehhez a kerékhez nem tartozik sem kerékfordulatszám érzékelő, sem pedig elektro-

mágneses szelep. Így itt a fékezőnyomás egy másik, közvetlenül szabályozott kerékével 

egyezik meg. Ezt általában a személygépkocsik „olcsó ABS” - einél alkalmazták, jelenleg 

már nem használatos. Többtengelyes pótkocsiknál viszont találkozhatunk vele. 

4.13.1.4. Az ABS szabályozási módok  

Az ABS szabályozások általános célja minden kerekeknél egyedileg az optimális fékező 

nyomás beállítása. Ez azonban nem minden körülmények között célravezető, ezért többféle 

szabályozást, illetve ezek kombinációját alkalmazzák. Ezek a következő módon foglalha-

tók össze: 

Egyedi szabályozás: (individual regelung) A fékezőnyomás modulációt az elektronika a 

többi kerekek fékezési állapotától függetlenül, egyedileg hajtja végre. Mindig a pillanatnyi 

tapadási tényezőnek megfelelő fékező erő valósul meg. Ez a szabályozási mód teszi lehe-

tővé a lehető legrövidebb fékutat. Ebből a szempontból tehát előnyös. Azonban ha a jobb 

és a bal oldali kerekek alatt jelentősen eltér a tapadási tényező (5 – 8 szoros különbség) a 

gépkocsira jelentős perdítő nyomaték hat. Az első kerekeknél ez a szabályozási mód a 

kormányozhatóságot hátrányosan befolyásolja. 

Alsószintű szabályozás: (select low) A futómű előbb megcsúszó keréknél lévő tapadási 

tényezőnek megfelelő fékező nyomás valósul meg mindkét keréknél. Kellően nagy lehet az 

oldalvezető erő és a gépkocsira nem hat perdítő nyomaték. Az viszont a hátránya, hogy a 

fékút jelentősen meghosszabbodik. Ennél a szabályozási módnál a hátsó kerekeknél egy 

közös fordulatszám érzékelő is elegendő a differenciálműnél, továbbá a fékező nyomást 

mindkét keréknél egy közös elektromágneses szelep állíthatja be. Ez utóbbi persze csak 

futóművenkénti fékerő felosztásnál alkalmazható. Ezt a lehetőséget az ABS kezdeti idő-

szakában a személygépkocsik hátsó kerekeinél alkalmazták. Az előnye az, hogy különöse 

kedvező stabilitás biztosít és olcsó lehet az ABS rendszer. Hátránya a megnövekedő fékút. 

Felsőszintű szabályozás: (select high) Az ABS a fékezőnyomást csak akkor csökkenti, ha 

az adott futóműnek már mindkét kereke csúszik. Ez a szabályozási mód európai gépko-

csiknál nem használatos. 

Módosított egyedi szabályozás: (modifizierte individual regelung) A szabályozás úgy 

kezdődik, mint az egyedinél, de az elektronika hamarosan a futómű jobban tapadó kereké-

nél fokozatosan növelni kezdi a fékező nyomást, arra az értékre, amit a pillanatnyi tapadási 

tényező lehetővé tesz. A gépkocsira ható perdítő nyomaték csak lassan fokozatosan alakul 

ki, melynek az előnye az, hogy a gépkocsivezető kormánykorrekcióval lépes a gépkocsit 

uralni. A szabályozási paraméterek beállításával lehet illeszteni a gépkocsit az ember ké-

pességeihez. 
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Select smart szabályozás: Az a fő fejlesztési cél, hogy a szabályozás révén a kerék blok-

kolása minden körülmények között megakadályozató legyen. Olyan fékező nyomást cél-

szerű beállítani, amelynél lehetőleg hosszú ideig a legnagyobb tapadási tényezőhöz tartozó 

értéknek felel meg. E mellett a fő cél mellet az is fontos követelmény, hogy a kerekeknél a 

minél nagyobb oldalvezető erő is biztosított legyen. 

Az ABS szabályozás megvalósítása során több probléma is adódik, melyek a következők: 

 a kerék ideális csúszása, ahol elérjük a tapadási tényező maximumát, nem ismert 

pontosan, mert sok tényezőtől függ, 

 a gépkocsi pontos sebessége sem ismert, amihez a pillanatnyi kerékcsúszást lehetne 

hasonlítani, 

 az útfelület inhomogén, a tapadási tényező maximumának elérése után nagyon 

gyorsan bekövetkezik az instabil állapot. 

Ha figyelembe vesszük a fékezés irányú és az oldal irányú tapadási tényezők alakulását a 

kerékcsúszás függvényében, továbbá az oldal irányú erő hatására kialakuló oldalkúszási 

szöget is az ABS működési tartománya a diagramban a folytonos és a szaggatott vonallal 

megrajzolt ellipszisekkel jellemezhető. 

 

4.101. ábra: A blokkolásgátló működési tartománya a kerékcsúszás függvényében 

4.13.2. Az ABS – re vonatkozó nemzetközi előírások és követelmények 

A blokkolásgátlókra a közlekedésbiztonságot pozitívan befolyásoló hatása miatt nemzet-

közi előírásokat fogalmaztak meg. Ez a fékekre vonatkozó ECE 13 és az EU 98/12 előírá-

saiban található. Ez állapítja meg a különböző kategóriákat, feltételeket is, továbbá a rájuk 

vonatkozó követelményeket. Ezeket a mellékelt táblázat vázlatosan foglalja össze. 
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KÖVETELMÉNYEK 1. kate-

gória 

2. kate-

gória 

3. kategó-

ria 

Alapkövetelmények    

 Elektromos hibáknál figyelmeztető jelzés + + + 

 Lehető legkisebb energia felhasználás + + + 

 Elektromágneses összeférhetőség + + + 

 Meghibásodás esetén figyelmeztető jelzés + + + 

Tapadási tényező kihasználtság     0,75 + + csak a sza-

bályozott 

keréknél 

Kiegészítő követelmények    

 Pánikszerű fékezés + + + 

 Tapadási tényező hirtelen változása nagyról 

kicsire, és kicsiről nagyra 

+ + + 

 Tapadási tényező különbség a jobb és a 

baloldal között, gépkocsi stabilitás, irányítha-

tóság 

+ + – 

 Tapadási tényező különbség a jobb és a 

baloldal között, elérendő lassulás 

 

+ 

 

– 

 

– 

 

A nemzetközi előírásban megfogalmazott követelmények közül néhány fontosabbat az 

alábbiakban röviden összefoglalunk: 

4.13.2.1. A kerekek blokkolásával és a gépkocsi stabilitásával kapcsolatos követelmények: 

 A blokkolásgátló működése közben homogén útfelületen maradjon iránytartó a 

gépkocsi. 

 Homogén útfelületen, 15 km/h és a gépkocsi legnagyobb sebessége, vagy 250 km/h 

közti tartományban, µ=0,1-nél nagyobb tapadási tényező esetén tetszőleges nagy-

ságú és sebességű fékpedál működtetés esetén sem blokkolhat egyik kerék sem. 

 15 km/h sebesség alatt a kerék 200 ms-nál rövidebb időre blokkolhat. A korszerű 

blokkolásgátlók működésének alsó küszöbértéke 2- 3 km/h. Ez akár 0 km/h-ig 

csökkenthető, ha az úgynevezett aktív kerékfordulatszám érzékelőt alkalmazzák. 

4.13.2.2. Kormányozhatóság ABS működése közben: 

Az ABS működése a kormányozhatóságot nem befolyásolhatja hátrányosan. Ennek az ér-

vényességi tartománya: a fékezőnyomás lassú növelésekor (5 - 10 bar/s sebességgel) egé-

szen a hagyományos fékrendszer blokkolási határáig, Továbbá pánikszerű fékezéskor (700 

- 1500 bar/s nyomásnövekedés) sem befolyásolhatja hátrányosan a kormányozhatóságot. 

4.13.2.3. Tapadási tényező kihasználtság és kanyarodás 

 ABS szabályzás közben minél kisebb legyen a szükséges kormánykorrekció, de 

mégis a rövid fékútnak van prioritása. 

 Amíg az ívmeneti sebesség, a határsebesség 90%-át nem éri el, tetszőleges erejű fé-

kezésnél sem igényelhet a gépkocsi kormánykorrekciót. 
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 Ha az aktuális sebesség az ívmenet határsebesség 90 - 100%-a között van, a gépko-

csi kis mértékben kifelé sodródhat, de nem szabad, hogy megpördüljön. 

4.13.2.4. Gyors reagálás a tapadási tényező változásra 

 A gépkocsi kereke nem blokkolhat, ha a tapadási tényező hirtelen µ = 0,8-ról µ = 

0,1 - 0,05 közötti értékre változik, 50 km/h sebességnél. 15-50 km/h között az első 

kerekek rövid időre blokkolhatnak, 15 km/h-nál kisebb sebesség esetén a kerék 200 

ms időtartamra blokkolhat. 

 Ha az útfelület tapadási tényezője µ=0,05-ről µ=0,8-ra változik, (csúszós útról jól 

tapadóra váltás) az optimális fékező teljesítményt 200 ms-on belül el kell érni.  

 Hullámos útfelületen (a hullám magassága 50 mm, hullámhossza, 1000 mm) v = 

150 km/h sebesség esetén a gépkocsi uralható kell maradjon akkor is, ha a hullá-

mok ellentétes fázisban vannak. 

 A szabályozásnak fel kell ismernie az aquaplaning jelenséget akár fékezett akár fé-

kezetlen állapotban. A rendszereknek ki kell kapcsolnia ilyenkor az ABS szabály-

zást, de a veszély elmúltával vissza kell kapcsolja. 

Ezekeket a követelményeket a gépkocsira engedélyezett valamennyi gumiabroncs, de még 

a hólánc felszerelése esetén is teljesíteni kell.  

4.13.2.5. Az ABS rendszer hiba felismerése és hiba jelzése 

Ha a blokkolásgátló rendszer bármely elektromos egysége felmondja a szolgálatot, a biz-

tonsági áramkör kikapcsolja az ABS működését és hibajelzést ad: 

 Ekkor a fékrendszer működőképes kell maradjon. 

 Ha az első futómű szabályzása válik működésképtelenné, akkor a rendszernek 200 

ms-on belül ki kell kapcsolnia, hogy a nagy perdítő nyomaték kialakulása elkerül-

hető legyen. 

 A hátsó futómű szabályzásának kiesése esetén a kikapcsolási folyamat akár másod-

perceket is igénybe vehet. 

 A hajtott kerék kipörgése esetén nem keletkezhet hibajelzés, és ez a közvetlenül ezt 

követő fékezés szabályzását sem zavarhatja meg. 

 

 

4.102. ábra: A műszerfalon elhelyezett narancssárga színű ABS ellenőrző lámpák 
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4.13.3. Az ABS működésével kapcsolatos fontosabb tudnivalók 

4.13.3.1. Az ABS nyomás szabályozása 

A blokkolásgátló működése közben a fékezőnyomást elektromágneses szelepek szabályoz-

zák. Ez azért előnyös, mert: 

 A fékezőnyomás egyenesen arányos a fékezőnyomatékkal, ezért egyszerű szabály-

zási filozófia valósítható meg. 

 A nyomás gyorsan változtatható. A személygépkocsinál szokásos csőhosszak ese-

tén a folyadékoszlop tehetetlensége, a folyadék összenyomhatósága, és a súrlódás 

elhanyagolható. 

 A nyomásváltozás a milliszekundum töredéke alatt lezajlik. 

 A fékfolyadék viszkozitásának hőmérsékletfüggése elhanyagolható. 

 A hidraulikus rendszerek nagy energiasűrűséget tesznek lehetővé. 

A hidraulikus fékrendszereknél nagy nyomások valósíthatók meg. A 10 m/s
2 

lassulás eléré-

séhez kb. 100 bar nyomás szükséges. Ha a kedvezőtlen hatásokat is figyelembe veszünk, 

például fading, vagy fékkör kiesés, akkor biztonsággal 200 bar nyomással kell számolni.  

4.13.3.2. Az ABS működés energia igénye 

A kerék blokkolása a fékező nyomás csökkentésével akadályozható meg. Az elektromág-

neses szelep nyitásakor a fék hidraulikarendszeréből energia távozik. Azért, hogy a fékút 

ne hosszabbodjon meg nagyon, a távozott energiát pótolni kell. Ha megelégszünk csupán 

véges számú szabályozási ciklussal, ehhez elegendő lehet a gépkocsivezető fékpedálon 

végzett munkája is. Ezt azonban korlátozza a fékpedál véges lökete. Emiatt a személygép-

kocsiknál villanymotorral hajtott fékfolyadék szivattyút szerelnek be az ABS hidraulika-

egységbe. Ez hozza létre a nyomáscsökkentés után ismét a megfelelő energiaszintet. 

 

4.103. ábra: Excenterrel hajtott dugattyús fékfolyadék szivattyú egyik köre. 

1 – Hajtó excenter; 2 – Dugattyú; 3 – Hengerhüvely; 4 – Szívó szelep; 5 – nyomó szelep. 

Az ABS szabályzáshoz nagy hidraulikus teljesítményre van szükség. Ennek megfelelően 

kell kiválasztani a szivattyút. Olcsóbbá tehető a rendszer úgy, ha sikerül a nagy teljesít-

ményigény csúcsokat valami módon kiegyenlíteni. Ez megvalósítható például kisebb telje-

sítményű szivattyú, és a nyomástároló kombinációjával. 

Az alkalmazott nyomástárolók csoportosítása a nyomás nagysága szerint: 

 kis nyomású és 

 nagynyomású változatok. 
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Csoportosítás a szerkezeti kialakítás szerint: 

 dugattyús és 

 membrános nyomástárolók. 

Haszonjárművek ABS szabályozáshoz az energiatartalékot a légtartályokban tárolt sűrített 

levegő biztosítja.  

4.13.3.3. Az ABS hidraulikarendszer változatok 

Az ABS rendszerek gyártásának kezdetén a különböző gyártók egymástól eltérő elképzelé-

seinek megfelelően különböző változatokat építettek be a gépkocsikba. Jelenleg már csak a 

nagyobb biztonságot adó zárt rendszert alkalmazzák, de a teljesség miatt ismertetjük a nyi-

tott rendszert is. 

4.13.3.3.1. Nyitott ABS rendszerek 

A nyitott blokkolásgátlóknál nyomáscsökkentéskor a fékfolyadék elektromágneses szele-

pen keresztül az atmoszférikus nyomású fékfolyadék tartályba kerül. Biztonsági okból 

vagy megfelelő méretű nagy nyomású energia tárolót, vagy a nyomáscsökkentő szelep 

nyitása előtt bekapcsoló fékfolyadék szivattyút alkalmaznak. A szivattyú működéséről for-

dulatszám érzékelő ad visszajelzést. ABS beavatkozás közben a fékpedál pulzálása elmoz-

dulás érzékelővel csökkenthető. Az ABS működésképtelensége esetén a fékrendszer hatá-

sos kell maradjon. A követelmények nagy nyomású tárolóval is teljesíthetők. A szükséges 

200 bar körüli nyomás és a minél kisebb helyigény miatt gáztérrel ellátott nyomástároló 

alkalmazható. Hátránya, hogy a rugalmas gumimembránon lassan átdiffundál a rugalmas 

nitrogéntöltet. Ezt a folyamatot gyorsítja a motortérben uralkodó a környezetinél nagyobb 

hőmérséklet. A nyomástároló élettartama korlátozott. Időnként az újratöltéséről gondos-

kodni kell. Naponta hozzávetőleg 1 cm
3
-nyi gáz távozik a fékrendszer hidraulikaterébe. 

Ezért a gáztöltésű nyomástároló csak nyitott rendszernél alkalmazható, melynél a távozó 

gáz a kiegyenlítő tartályon keresztül a környezetbe juthat. Korábban a Continental Teves 

gyártott ilyen ABS rendszert (MK II). 

 

4.104. ábra: Nyitott és zárt ABS rendszerek összehasonlítása. 

4.13.3.3.2. Zárt ABS rendszerek 

Az ABS beavatkozáskor, amikor nyomáscsökkentés válik szükségessé a fékfolyadékot az 

elektromágneses szelep nem az atmoszférikus nyomású fékfolyadék tartályba, hanem egy 

dugattyús tárolótérbe engedi. Ennek térfogatát rendszerint úgy állapítják meg, hogy kisebb 

legyen, mint a hozzá tartozó fékkör térfogata. Ezzel azt érik el, hogy teljes nyomáscsök-

kentés a fékezés közben még meghibásodás esetén sem következhet be. A dugattyús táro-
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lótérből nagy teljesítményű dugattyús szivattyú juttatja vissza a fékfolyadékot a főfékhen-

gerbe. Ez a fékpedál pulzálásával jár. Ez a biztonságosabb változat. A jelenleg gyártott 

ABS rendszerek mindegyike ebbe a csoportba sorolható. 

4.13.3.4. A hidraulika rendszer biztonsága 

Az ABS hidraulika rendszer működése közben különböző hibák fordulhatnak elő. Ezek 

közül néhány:  

 Az elektromágneses-, vagy a visszacsapó szelepek szennyeződések miatt nem zár-

nak tökéletesen. 

 A fékfolyadék szivattyút hajtó villanymotor, vagy áramköre meghibásodik. 

 Működésképtelenné válik a nyomástároló. 

Ezek a meghibásodások hátrányosan befolyásolják a blokkolásgátló működését, de ennek 

ellenére a fékrendszer nem válik ilyenkor működésképtelenné. ABS hiba esetén a fékhatás 

legalább a biztonsági fékre előírt értéknek kell megfeleljen. Sok esetben a gyártó filozófiá-

jának megfelelően, ennél nagyobb szokott lenni a biztonság. A megbízhatósági vizsgálatok 

abból a feltételezésből indulnak ki, hogy a rendszerben egyidejűleg csak egy hiba lép fel. 

Az egyidejűleg két hiba fellépésének és az "alvó", azaz nem észlelt hibák folyamatos fenn-

állásának valószínűsége csekély. Ezeknek az elveknek megfelelően az ECE 13 és az EU 

98/12 előírás melléklete megköveteli, hogy az ABS szabályzás meghibásodásakor a gép-

kocsivezetőt ellenőrző lámpa figyelmeztesse. 

4.13.3.5. A gépkocsi hajtásláncának befolyása a blokkolásgátlóra 

A legjobb ABS szabályzás a gépkocsi szabadon forgó kerekeknél valósítható meg. Ugya-

nis a hajtott kerekek tehetetlenségi nyomatéka nagyobb, mert mechanikus kapcsolatban 

állnak a hajtómű alkatrészeivel amikor a tengelykapcsoló nincs kinyomva. Zárt tengely-

kapcsolónál és bekapcsolt sebességfokozatnál a motor fékező nyomatéka is károsan befo-

lyásolja az ABS szabályzást. A hidrodinamikus nyomatékváltóval szerelt automatikus se-

bességváltók kedvezőtlen hatása kisebb, mint a hagyományos hajtásláncé. 

4.13.3.5.1. Hátsókerék-hajtás és ABS szabályozás 

Ez a hajtási mód az ABS szabályzás szempontjából kedvező. A referenciasebesség megha-

tározása itt ütközik a legkisebb akadályba. Az első kerekeknél egyedi-, a hátsó kerekeknél 

alsószintű szabályozást szoktak alkalmazni. Ez kis perdítő nyomatékot kelt, ezért a szüksé-

ges kormánykorrekció csekély. A hátsó kerekek egyedi szabályzásakor a gépkocsivezetők 

többsége már nem tudná uralni a gépkocsit, amikor jelentősen eltér a tapadási tényező az út 

jobb és bal oldalán. Eltérő tapadási tényező esetén kedvező hatással van a menetstabilitásra 

a negatív kormánylegördülési sugár, és az elaszto-kinematikai első kerékfelfüggesztés. 

Kedvezőtlen a differenciálzár alkalmazása, méghozzá a zárási fokkal arányosan. A VISCO 

- differenciálzár akkor alkalmazható, ha nem hirtelen működésű. Nagy keresztirányú gyor-

sulás esetén stabilitási problémák léphetnek fel, melyek megfelelő érzékelők beépítésével 

elkerülhetővé válnak. 

4.13.3.5.2. Elsőkerék-hajtás és ABS szabályozás 

Az ABS szabályzás szempontjából kedvezőtlen, mert az egyedi szabályozású első kere-

kekhez járulékos forgó tömegek kapcsolódnak. Kedvező, ha a fékezéskor a tengelykapcso-

lót azonnal oldják, így a forgó tömegekhez csak a féltengelyek a differenciálmű és a sebes-

ségváltó tehetetlenségi nyomatéka adódik hozzá. A hátsó kerekekhez mindenképpen két 
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kerékfordulatszám érzékelő szükséges. A jelképzésre a szokványos hátsó felfüggesztések, 

lengései zavarólag hatnak, ezeket elektromos szűréssel ki lehet kiküszöbölni. 

4.13.3.5.3. Összkerékhajtás 

A kerekek mechanikus összekapcsolása egymással az ABS szabályzáshoz szükséges refe-

renciasebesség jelképzését megnehezíti. Lassulásérzékelők beépítésével és azok, valamint 

a kerékfordulatszám érzékelők jeleinek logikai kapcsolatba hozásával lehet megvalósítani 

a jó ABS szabályzást. A fékezés kezdetén az első és a hátsó futómű összekapcsolását, va-

lamint a bal és jobboldali kerekek közötti differenciálzárat oldani kell. Ez nem bízható a 

gépkocsivezetőre, automatikusan kell megvalósítani. 

 Első generációs összkerékhajtásnál: A kézi kapcsolású változatoknál nem alkal-

mazható blokkolásgátló, ha az összkerékhajtás be van kapcsolva. Úgy is megvaló-

sítható, ha a 4WD bekapcsolásakor az ABS automatikusan kikapcsol. Ha a bal és a 

jobb oldalon nagyon eltérő a tapadási tényező az ilyen gépkocsik pánikszerű féke-

zés közben szinte uralhatatlanok. 

 Második generációs összkerékhajtásnál már többféle megvalósítási lehetőség kí-

nálkozik: 

 Nyomaték érzékeny, azaz TORSEN hossz-differenciálművel: fékezéskor 

a futóművek között csak kicsi a nyomaték átvitel, mely az ABS szabályzást 

nem befolyásolja károsan. pl.: Audi Quattro régebbi változatai. 

 Hosszanti VISCO differenciálzárral: Az ABS szabályzás szempontjából 

annál rosszabb, minél nagyobb a zárási fok. Kedvezőtlen hatását szabadon-

futóval lehet ellensúlyozni. pl.: VW Golf 3 Syncro. 

 Harmadik generációs összkerékhajtás: Az ABS szabályzás szempontjából ez a 

kedvezőbb összkerékhajtás. A differenciálzárak olajlemezes tengelykapcsolók, me-

lyek automatikus működésűek. A féklámpa kapcsoló jelére automatikusan nyitnak. 

Kedvező az a változat is, amikor például a hátsókerék hajtású gépkocsi csak szük-

ség esetén válik automatikusan öszkerékhajtásúvá. pl. Mercedes 4 Matic. 

 Negyedik generációs összkerékhajtás: Elektronikusan vezérelt olajlemezes ten-

gelykapcsoló valósítja meg az összkerékhajtást, de csak akkor, amikor arra szükség 

van. Fékezéskor automatikusan megszűnik az összkerékhajtás. Tehát ez a változat 

sem érinti hátrányosan az ABS működését. 

4.13.4. ABS szabályzási filozófiák 

Mivel a gépkocsi pontos sebessége csak költséges módon határozható meg, a blokkolásgát-

lók elektronikus szabályozásánál egy képzetes sebességet, az úgynevezett referencia sebes-

séget alkalmaznak. Ennek meghatározása különböző módon történhet. 

 Referenciasebesség a leggyorsabban forgó kerék kerületi sebességével egyezik: 

Előnye az egyszerű referenciasebesség képzés. Az ABS működése közben az elekt-

ronika parancsára fékező nyomás moduláció történik. Ha jól tapadó útról a kerék 

hirtelen csúszós felültre kerül, hirtelen lecsökken a kerületi sebessége és ezzel meg-

szűnik a referenciasebesség. A rendszer működésképtelenné válik. Ez elektroniku-

san úgy korlátozható, hogy megadják az idő függvényében milyen referenciasebes-

ség csökkenés fogadható el. 

 Referenciasebesség képzése logikai műveletekkel: A képzett referenciasebesség 

értéke hirtelen nem csökkenhet le. Az elméletileg lehetségesnél kicsit lehet na-

gyobb, de kisebb semmiképpen. Egy külön áramkör akadályozza meg a meghajtott 
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kerekek kipörgése esetén a referenciasebesség növelését. Ha ez nem történne meg, 

akkor a következő fékezés hatástalanná válhat. A kerékcsúszás függő szabályzás 

akkor használható, ha a referenciasebességet jól határozzák meg. 

4.13.4.1. Szabályzás a kerék lassulása alapján 

Egyszerűnek tűnő szabályozási elv. Működésének lényege az, hogy amikor a kerék lassu-

lása egy bizonyos előre meghatározott küszöbértéket elér az elektromágneses szelep be-

avatkozó jelet kap. Nyomástartás, majd nyomáscsökkentés következik be. Ezt a szabályo-

zást rendszerint több küszöbérték alkalmazásával valósítják meg. A hatékonyság szem-

pontjából nagyon fontos a küszöbértékek helyes megválasztása. A jól tapadó úton elérhető 

lassulásnak megfelelő érték felett kell legyen a küszöb, különben nem lehetne a tapadási 

tényezőt kihasználni. Szokásos értéke széria autóknál 14 m/s
2
. Kedvezőtlen lenne azonban, 

ha a szabályzás azonnal ennél az értéknél elkezdődne, mert a legkisebb akadály, például 

egy kő az úton, kiváltaná a beavatkozást. Még a 20 - 50 ms-os késleltetés is nagyon „ide-

ges szabályzást" eredményezne. 

A szabályzási folyamat másik fontos eleme a veszteségidő, mely több részre osztha-

tó: 

 Az elektronikus veszteség idő, mely az adatnyerésre és a feldolgozásra fordítódik. 

A keréklassulás megbízható észleléséhez legalább három egymást követő fog érzé-

kelő előtti elhaladására, azaz jelre van szükség. 

 Az elektromágneses szelepek működtetési ideje a tekercs elektromos jellemzőitől 

függ. Minél nagyobb az induktivitása, annál több idő telik el a beavatkozásig. Átla-

gos értéke 2 - 5 ms. 

Személyautóknál a szokásos teljes veszteségidő a rendszertől függően 12 - 15 ms körüli 

érték. Ez után, ha a kerék tovább lassul, az elektronika nyomáscsökkentést valósít meg. 

Hatására a kerék lassulása csökken és alulról lépi át a megadott küszöbértéket. A veszteség 

idő eltelte után nyomástartás következik. A kerék lassulása átlépi a nulla lassulás értéket, 

majd a gyorsulni kezd és átlépi a felső küszöbértéket. Ennek hatására a veszteségidő eltelte 

után lépcsőzetes fékezőnyomás növelés kezdődik. A lassulás eléri a maximumát, majd a 

küszöbértékeket felülről lépi át, ami nyomástartást eredményez. Az ezt követő nyomás-

csökkentés ellenére a veszteségidő miatt tovább lassul a kerék az alsó küszöbértékig és 

ezzel elkezdődik a következő szabályzási ciklus. 

Ez a szabályzási fajta a kerekek egyedi szabályozásánál jól bevált, bár a teljes jármű-

nél nem használható. Ívmenetben például a belső hátsó keréknél a lassulás értéke jelentő-

sen átlépheti az alsó küszöb értékét és a kerék blokkolhat, amit az elektronika nem vesz 

észre, mert nem tudja, hogy mennyivel lépte át a küszöbértéket. Ezért a csupán csak a ke-

réklassulás alapján működő szabályzást a gyakorlatban nem használnak. 
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4.105. ábra: Szabályozás a kerék lassulása alapján. 

4.13.4.2. Szabályzás a kerék csúszása alapján 

Az ABS szabályozás megvalósítása az abszolút kerékcsúszás alapján nem egyszerű fela-

dat. A tapasztalatok szerint a gumiabroncs tapadási tényezőjének maximuma: egyenes me-

netben, száraz úton, kb. 18%-os kerékcsúszásnál van. Ez az érték azonban jelentősen vál-

tozik az útviszonyoktól, és a pillanatnyi oldal erőtől függően. Emiatt az abszolút kerékcsú-

szás alapján a szabályzás nem lehetséges. A pillanatnyi tapadási tényező alapján megálla-

pítható optimális csúszás értékkel kell folyamatosan összehasonlítani a kerék aktuális csú-

szását. A kettő különbsége a relatív csúszás. A szabályzástechnikában a referencia sebes-

séget veszik alapul, mely egy mesterségesen képzett sebesség. Az elektronika határozza 

meg egy speciális algoritmus segítségével. A kerékcsúszás szerinti szabályzásánál két kü-

szöbértéket állapítanak meg. Az első küszöbérték fentről lefelé történő átlépése nyomás-

csökkentést eredményez. A második lentről felfelé történő átlépése nyomásnövelést ered-

ményez. A két küszöbérték között nyomástartás van. Ezeket a küszöbértékeket az elektro-

nika a mindenkori referenciasebesség függvényében többféle képen generálhatja. Ehhez is 

egy speciális szoftver szükséges. 
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4.106. ábra: Szabályozás a kerékcsúszás alapján. 

4.13.4.3. Kombinált szabályzás 

Mivel valamennyi követelménynek sem a lassulás-, sem a kerékcsúszás függő szabályzás 

nem felel meg, ezért a gyakorlatban a kettő kombinációját alkalmazzák. 

 

4.107. ábra: Kombinált szabályozás a kerékcsúszás és s kerületi lassulás alapján 
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4.13.5. Az ABS érzékelők és a jelfeldolgozás elmélete 

A gépkocsi gyorsulása, vagy lassulása az ABS szabályozáshoz nem használható. A kerék 

blokkolása legjobban a kerék fordulatszám érzékelő jeléből meghatározható kerületi lassu-

lása alapján ismerhető fel. Ez a pillanatnyi mozgásállapot legfontosabb jellemzője, de nem 

elegendő a kifogástalan ABS szabályozáshoz.  

4.13.5.1. Kerékfordulatszám érzékelő 

A kerék mozgásállapotáról ad információt az ABS elektronikának. A vele szemben tá-

masztott követelmények: 

 El kell viselje a fékezéskor keletkező hőt és a felspriccelődő víz miatt bekövetkező 

hirtelen lehűlést. 

 Nem lehet érzékeny a szennyeződésekre, pl. benzinre, olajra, mosószerekre, sósvíz-

re. 

 Nem károsodhat mechanikai igénybevételek, pl. rezgés, kőfelverődés hatására. 

 Karbantartás mentes, ezét kopásmentes jelképzést kell megvalósítani, vagyis köz-

vetlenül nem érintkezhet forgó alkatrésszel. 

Leggyakrabban induktív érzékelőket alkalmaznak, melyek lágyvasból készült fogazott 

póluskerékkel működnek együtt. A fogazat lehet axiális és radiális elrendezésű is. A fog-

szám a kerék méretétől függően személygépkocsiknál 45-96 közötti. A működés szem-

pontjából fontos a tűrések betartása (fogazás pontossága, homlokütés stb.). 

A kerékre ható nyomatékok, a ki és berugózás, a kerékcsapágy kopása, illetve a fel-

függesztés szilentblokkjainak fékezéskor bekövetkező deformációja kedvezőtlenül befo-

lyásolhatja a jelképzést. 

A korszerű elektronikával kiegészített fékrendszereknél ABS, ASR, EDS, ESP a ke-

rékfordulatszám érzékelők a pillanatnyi mozgásállapotra vonatkozó jelet adnak az elektro-

nikának. Minél pontosabb a jel, annál tökéletesebb lehet a szabályozás és komfortosabb az 

ABS működése. 

4.13.5.1.1. Passzív kerékfordulatszám érzékelők 

Működésükhöz nem szükséges tápfeszültség. 

Mechanikus működésű 

A kerék meghatározott szöglassulás értékénél egy tehetetlen, vele együtt forgó tömeg le-

győzi a tengelykapcsoló súrlódását és elmozdul. Ezzel mechanikusan működtethető: 

 közvetlenül a nyomáscsökkentő szelep, például Lucas SCS, vagy 

 elektromos kapcsoló. 

Induktív működésű kerékfordulatszám érzékelő 

Az érzékelőbe egy állandó mágnes építenek be, ami mágneses erőteret hoz létre. Ennek 

fluxusát a kerékaggyal együtt forgó fogazott póluskerék teszi a kerületi sebességgel ará-

nyosan váltakozóvá. A megközítőleg színus feszültség a mágnes körül elhelyezett tekercs-

ben indukálódik. Amplitudója és frekvenciája a kerék forgási sebességével arányosan vál-

tozik. Ezt a jelet ABS elektronika jel előkészítő egysége négyszög jellé alakítja át, melyet 

az elektronika feldolgoz. Az alapvető információ a frekvencia változása, mert ezt nem be-

folyásolja az érzékelő és a póluskerék közötti távolság esetleges megváltozása. 
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Az ABS alkalmazásának kezdetén megfelelő volt az ilyen induktív kerékfordulat-

szám érzékelők alkalmazása. Hátránya az, hogy kis sebességnél nem ad megfelelő jelet. 

Ezért az ABS 7 km/h-nál kisebb sebességnél lekapcsol. Az egyre összetettebb működésű 

elektronikus fékrendszereknél felmerült az igény kis sebességnél is pontos jelképzésű 

fordulatszámérzékelő kifejlesztésére. A passzív érzékelők továbbfejlesztésének eredménye 

az lett, hogy a határsebességet 3 km/h-ra csökkentették, de ezzel elérték a fejlesztési lehe-

tőségek határát. 

 

4.108. ábra: Axiális és radiális kialakítású induktív kerékfordulatszám érzékelő. 

 

4.109. ábra: Az induktív kerékfordulatszám érzékelő belső szerkezete és jelképzése 
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Az induktív érzékelők vizsgálata: 

 Az érzékelő tekercselési ellenállás multiméterrel mérhető. Kifogástalan állapotban 

személygépkocsiknál 0,8 – 1,2 k közötti. 

 Megemelt autónál a kereket másodpercenként egyszer forgatva, vagy a görgős fék-

padra állva is mérhető i, az érzékelő kapcsain a váltakozó feszültség, mely 0,3 V-

nál nagyobb kell legyen. 

 A kerék forgatása közben a jelalakot oszcilloszkóppal is vizsgálhatjuk. Az estleges 

fogtörések, melyek befolyásolják a jelképzést így szűrhetők ki. 

Ezen kívül célszerű ellenőrizni az érzékelő megfelelő rögzítettségét, a póluskerekek épsé-

gét, a kerékagynál a csapágyhézagot, az elektronikához csatlakozó jelvezetékeket zárlat és 

szakadás szempontjából. A póluskerék és az érzékelő közötti hézagot, mely személyautók-

nál 0,2-1,2 mm nem változtatható. 

 

4.110. ábra: Induktív kerékfordulatszám érzékelő lemezből sajtolt póluskerékkel. 

 

4.111. ábra: Újabb kivitelű induktív kerékfordulatszám-érzékelők sokkal kisebbek 
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4.112. ábra: Kiszerelt induktív kerékfordulatszám 

érzékelő belső ellenállásának mérése 

 

4.113. ábra: Kiszerelt induktív kerékfordulatszám 

érzékelő belső ellenállásának mérése 

4.13.5.1.2. Aktív érzékelők (magnetorezisztív) 

Az aktív kerékfordulatszám érzékelő működéséhez tápfeszültség szükséges. Ennek hiá-

nyában megszűnik a jelképzés. Az érzékelőt a csapágyházhoz rögzítik. Vele szemben a 

kerékaggyal együtt forog az északi és déli mágneses pólusokkal ellátott tárcsa. 

A jelképzés magnetorezisztív elven működik és egészen a kerék megállásáig pontos 

és megbízható. Belsejébe 4 db a mágneses erőtér hatására változó ellenállást építenek be. 

Wheatston híd kapcsolással csatlakoztatnak egymáshoz és a kiértékelő elektronikához. Az 

érzékelő működéséhez tápfeszültség szükséges. A jel átalakítását az érzékelőbe épített 

komparátor erősítő áramkörök végzik. Az érzékelő működéséhez az szükséges, hogy előtte 

a kerék forgási sebességével váltakozó mágneses pólusok mozduljanak el. Ezért többnyire 

a kerékcsapágy tömítő gyűrűjét látják el mágneses kódolással. 

 

4.114. ábra: Az aktív kerékfordulatszám érzékelő elhelyezése a kerékcsapágynál és a jelképzése 
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4.115. ábra: Az aktív kerékfordulatszám érzékelő és röntgen felvétele. 

Az aktív érzékelőnél a jelátalakító egységet áthelyezték magába az érzékelőbe. Így tehát 

ezek négyszög alakú jelet adnak, melyeket az elektronika közvetlenül fel tud dolgozni. Ezt 

használja fel a kerék sebességének, csúszásának, és a gépkocsi sebességének meghatározá-

sára. A négyszög jel alsó szintje 0 V-nál nagyobb értékű, hogy az elektronika különbséget 

tudjon tenni a vezetékszakadás és az álló kerék között. Előnye, hogy a jelképzés határse-

bessége 0 km/h, kicsi a helyigénye, a jelképzést nem befolyásolja hátrányosan a változó, 

vagy megnövekedett távolság az érzékelő és a mágnesesen kódolt tárcsa között. 

 

4.116. ábra: A kerékcsapágyak tömítése mágnesesen kódolt 

 

4.117. ábra: A mágneses kódolás helyzetének ellenőrzése 

17.ábra: Az aktív kerékfordulatszám 
érzékelő elhelyezése és jelképzése  
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A csapágy tömítőajkában kialakított északi és a déli mágneses pólusok ellenőrző kártyával 

láthatóvá tehetők. Erre azért van szükség, mert ha a csapágyat fordítva szerelték a kerék-

agyba nem lesz jelképzés. 

Az érzékelő kiszerelt állapotban úgy ellenőrizhető, hogy a tápfeszültséget rákapcsol-

va mágnest kell előtte ide – oda mozgatni. Ekkor a LED diódák villognak. 

4.13.5.2. Lassulás érzékelő 

Az összkerékhajtású személygépkocsik ABS rendszereit bizonyos esetekben lassulásérzé-

kelővel is ellátják. Erre azért van szükség, mert valamennyi kerék egymással és a motorral 

is mechanikus kapcsolatban van. Az egyik kerék csúszását nagyon hamar követi a többi is. 

A lassulásérzékelő jele alapján az elektronika átkapcsolja a beavatkozási küszöbértékét. A 

lassulásérzékelőket a menetiránynak megfelelően a gyárilag megadott helyzetben kell be-

szerelni. Vannak olyan 4x4-es típusváltozatok, melyeknél az összkerék hajtást szabadonfu-

tó, vagy olajlemezes tengelykapcsoló a fékezés pillanatában szétkapcsolja. Ezeket a gép-

kocsikat nem kell lassulásérzékelővel ellátni. 

Lassulásérzékelő típusváltozatok 

 Higanyos (évtizedekkel korábban használták) 

 Rugóból és tömegből álló Hall elemes 

 Acélgolyós 

 Induktív rezgőkörös 

4.13.6. ABS elektronika 

Az ABS működése közben a fékező nyomás szabályozását az érzékelők jelek alapján az 

elektronika végzi. A régebbi változatoknál nyomtatott áramköri paneleket, a csatlakozó 

aljzattattal együtt alumíniumból készült dobozba szerelték. A jelentős hőmérsékletválto-

zástól, olaj- és benzingőztől, vízpárától védve az utastérben, vagy a csomagtartóban he-

lyezték el. 

4.13.7. A blokkolásgátló kiegészítő szabályozásai 

4.13.7.1. Motor fékezőnyomaték szabályozás (MSR) 

Az MSR szabályozás (Motor-Schleppmomenten-Regelung), a motor fékezőnyomatékát 

befolyásolja. Csúszós, jeges úton hirtelen gázvisszavétel esetén megakadályozza, hogy a 

meghajtott kerekek megcsússzanak. Ez a beavatkozás a úgy működik, hogy az ABS elekt-

ronika a CAN hálózaton keresztül parancsot ad a motor elektronikának az alapjárati fordu-

latszám növelésére. 

4.13.7.2. Kipörgésgátló (ASR) 

Elinduláskor, vagy gyorsításkor a hajtott kerekekre jutó nagy hajtó nyomaték a kerék ki-

pörgését és emiatt a menetstabilitás romlását eredményezi. Ha a féklámpa kapcsoló nyitott, 

és a kerékfordulatszám érzékelők jelentősen eltérő kerületi sebességet jeleznek, akkor 

avatkozik be a kipörgésgátló. 

 amikor a gépkocsi sebessége kisebb 40 km/h -nál az ABS/ASR rendszer a kipörgő 

kereket lefékezi. Ehhez a hidraulikaegység fékfolyadék szivattyúját is működtetni 

kell a fékező nyomás létrehozására érdekében. Az elektromágneses szelepekkel ál-

lítja be a megfelelő nyomást. Ez a differenciális fékezés, melynek hatása hasonlít a 
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differencálzáréhoz. A német rövidítésnek megfelelően EDS beavatkozásnak is 

szokták nevezik. 

 40 km/h-nál nagyobb sebességnél, illetve ha az előző beavatkozás eredménytelen 

volt, az elektronika csökkenti a motor hajtónyomatékát. Ez Otto és dízel motorok-

nál különböző módon történik. 

A beavatkozás javítja a menetstabilitást, lehetővé teszi, hogy a lehető legnagyobb vonóerő 

alakulhasson ki akkor is, amikor a bal és a jobb oldali kerekek között jelentős a tapadási 

tényező különbség. Megkíméli a differenciálművet és a gumiabroncsot is. 

 

4.118. ábra: Az ASR szabályozásnál alkalmazott differenciális fékezés hatása a gépkocsira 

 

4.119.ábra: A motor nyomaték szabályozásnál alkalmazott villanymotoros pillangószelep-állító 

4.13.7.3. Elektronikus fékerő felosztás (EBV) (EBD) 

Lásd 4.7. fejezetben. 
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4.13.7.4. Fékasszisztens 

Városi forgalomban (kb. 50 km/h sebességnél) pánik szerű fékezésnél a fékasszisztens 2 – 

2,5 m-rel csökkenti a fékutat. Pozitív hatással van a biztonságra. 

A nyomás érzékelő jele alapján az elektronika megállapítja a nyomás gradienst. Ez 

alapján közvetett módon érzékeli a fékpedál lenyomásának sebességét. A fékasszisztens 

egy bizonyos sebességküszöb felett aktiválódik. Az elektronika ilyenkor bekapcsolja a 

fékfolyadék szivattyút, ami növeli a kivezérelt nyomást. Az ABS szabályozás pedig gon-

doskodik arról, hogy ilyen esetben se csússzanak meg a kerekek. 

 

4.120. ábra: Az ABS fékasszisztensként működik. 

4.13.7.5. Az ABS szabályozás terep fokozata 

Ez az újabb ABS működésmód azt a fizikai jelenséget használja ki, hogy a blokkoló kerék 

az alatta lévő laza anyagból (homok, sóder, sár, laza friss hó) éket túr, mely alakzárásával 

rövidíti a fékutat. Ezt kihasználva a terep fokozatban az ABS nagyobb kerékcsúszást enge-

délyez. A régebbi változatoknál a terep fokozatra a gépkocsivezetőnek kellett átkapcsolni 

az elektronikát. Ekkor a műszerfalon elhelyezett ABS ellenőrző lába folyamatosan villog. 

Ez nem hibát, hanem a terep fokozatot jelenti. Az újabb blokkolásgátló rendszereknél a 

terepen közlekedést automatikusan felismeri az elektronika. Ehhez egy speciális szoftvert 

fejlesztettek ki, mely felismeri az aktív kerékfordulatszám érzékelők jeléből a terepen köz-

lekedő kerekek jellegzetes torziós lengéseit. Ez alapján automatikusan kapcsol át a na-

gyobb kerékcsúszásokat megengedő terep fokozatba. 
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4.121. ábra: Az ABS országúti és terep fokozata. 

4.13.7.6. Hidraulika egység 

A hidraulikaegységeket többnyire három gumibakkal rögzítik a kocsiszekrényhez. Ennek 

az oka az, hogy a dugattyús szivattyú és a villanymotor működése közben keletkező zaj és 

rezgés ne keltsen kellemetlen hanghatást az utastérben. A gumibakok alkalmazása miatt 

nagyon fontos, hogy a test vezeték jól érintkezzen a gépkocsi testjéhez. Ha ez a kontaktus 

nem megfelelő az a hidraulikarendszer működésképtelenségét okozhatja. Az ABS hidrau-

lika egységbe szerelik be a következő főbb elemeket: 

 elektromágneses szelepek, 

 fékfolyadék szivattyú és hajtó motorja, 

 nyomáspulzálást csillapító tér, 

 dugattyús tároló tér, 

 az újabb típusváltozatoknál az elektronika. 

 relék. 

A hidraulika egység kivitele a gépkocsi fékkör felosztásához kell alkalmazkodjék. A hid-

raulika egységek nem javíthatók, nem árusítanak hozzájuk alkatrészeket. Meghibásodás 

esetén a teljes egységet ki kell cserélni. 

A futóművenkénti fékkör felosztásnál alkalmaztak olyan ABS rendszereket, melyek-

nél az első kerekek egyedi szabályozásúak voltak és ezekhez külön szelepet vagy szelep-

csoportot alkalmaztak. A hátsó kereke alsószintű szabályozásának megfelelően egy szelep-

pel, illetve szelepcsoporttal azonos nyomást állítottak be. Ez nevezzük három csatornás 

változatnak. 

Az átlós fékkör felosztásnál négy elektromágneses szeleppel, illetve négy szelepcso-

porttal négycsatornás változatot alkalmaznak. 
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4.122. ábra: ABS hidraulika rendszer átlós fékkör felosztáshoz 

4.13.7.7. Elektromágneses szelepek 

Az ABS működése közben a nyomás-modulációt végzik az elektronika parancsának meg-

felelően. A főfékhenger, munkahenger, dugattyús tárolótér között létesítenek kapcsolatot. 

Igényesebb gyártóknál a szelepek belső terét a szennyeződésektől a ki- és bemeneti csatla-

kozókra szerelt szűrőkkel védik. Az átömlő keresztmetszete határozza meg, hogy a ger-

jesztő áram hatására amikor nyit az időegység alatt mennyi fékfolyadék átáramlik rajta 

keresztül. Méretét az adott gépkocsi fékrendszerének térfogatához illesztik. 

2/2-es elektromágneses szelepek 

Az újabb ABS rendszereknél ezt a szelepkonstrukciót alkalmazzák. ABS csatornán-

ként ebből két darabot kell beszerelni. Az egyik nyomásnövelő a másik pedig nyomás-

csökkentő szelep. 

Nyomásnövelő szelep 

Alaphelyzetben árammentes, és nyitott állapotban van. A záró kúpot egy előfeszített 

rugó tartja nyitva. Így a fékfolyadék a szelepüléken akadálytalanul átáramolhat keresztül. 

Ha az elektronika tekercsre gerjesztő áramot kapcsol, a szelep mozgó része a rugó ellené-

ben elmozdul és a kúp zár. Csak akkor működik megbízhatóan, ha belsejébe nem jut 

szennyeződés. Ezért a be- és a kimeneti furatokat szűrővel látják el. 

A nyomáscsökkentő szelep 

Ez a szelep alaphelyzetben árammentes és ilyenkor a mozgó részt rugó tartja zárva. 

Ez megakadályozza a fékfolyadék áramlását a munkahengerből a tárolótér felé. Amikor 

szükségessé válik a nyomáscsökkentés az elektronika gerjesztő áramot kapcsol tekercsre. 
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A mozgó rész a rugó ellenében nyit és létrejön a nyomáscsökkenés. A szűrőt ennél a sze-

lepnél a bemeneti csatlakozóhoz szerelik. 

 

4.123. ábra: 2 db. 2/2 Elektromágneses szelepből összeállított ABS csatorna 

 

4.124. ábra: Menetállás 



4. SZEMÉLYGÉPKOCSIK HIDRAULIKUS FÉKRENDSZEREI 233 

 

 Kőfalusi Pál, Varga Ferenc, BME   www.tankonyvtar.hu 

 

4.125. ábra: Nyomáscsökkentés 

Kisnyomású fékfolyadék tároló tér 

Nyomáscsökkentéskor a fékfolyadékot az elektromágneses szelep a hidraulika egy-

ségben kialakított dugattyús tárolótérbe juttatja. Ebből a fékköröknek megfelelően kettőt 

építenek be. Térfogata kb. 2 cm
3
, a fékkör teljes nyomáscsökkentéséhez szükségesnél ki-

sebb. A villanymotorral hajtott szivattyú innen szállítja vissza a fékkörbe a fékfolyadékot. 

Fékfolyadék szivattyú és a hajtó villanymotor 

A szivattyú csak ABS beavatkozáskor működik. A szabályozás során nyomáscsök-

kentéskor az adott fékkörből távozott energiát pótolja. Ez az oka annak, hogy a vezető az 

ABS működése közben a fékpedálon pulzálást észlel. Ez felhívja a vezető figyelmét arra, 

hogy az ABS beavatkozott, vagyis elérte a kerékcsúszást. Sokan ettől a jelenségtől meg-

ijednek és visszaengedik a fékpedált. Ez azonban nem helyes, a fékpedált változatlanul 

nyomni kell, közben az ABS meg végzi a dolgát. 

A dugattyús szivattyú működéséből adódó lüktető nyomását a hidraulika egységben 

kialakított csillapító térrel igyekszenek mérsékelni. Biztonsági okból a fékfolyadék szivaty-

tyú is a fékrendszernek megfelelően két körös. 
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A hidraulika egységben középen helyezik el a villanymotorral forgatott excentert. Er-

re támasztja a két dugattyút a tárolótérben nyomáscsökkentéskor létrejött nyomás. Addig 

tart a fékfolyadék szállítás, amíg a nyomástárolóban van nyomás. A szivattyút hajtó egye-

náramú villanymotor nagy áramfelvétellel indul. Ezért áramkörét 40-60 A közötti biztosí-

ték védi. 

Relék 

A villanymotort és az elektromágneses szelepeket egy-egy relével látták el. Ezeket az 

elektronika kapcsolja be, amikor a gyújtás bekapcsolása után az öndiagnosztikai folyamat 

hibamentes állapotot észlelt. Hiba esetén a relék kikapcsolnak. A régebbi hidraulikaegysé-

geken a szivattyú- és a szelep relét a hidraulikaegység felső részén egy műanyag fedél alatt 

helyezték el. A reléknél a szikrázást diódákkal csillapítják. Ez kissé megnehezíti vizsgála-

tukat. Az újabb ABS változatoknál már a reléket az elektronika alaplapjára szerelt kapcso-

ló tranzisztorok helyettesítik. 

4.14. ESP rendszerek 

Az ESP rendszer a gépkocsik aktív biztonságának fontos eleme. A gépkocsi hossz- és ke-

resztirányú dinamikáját is képes befolyásolni. 

A szakemberek felfigyeltek arra, hogy viszonylag sok egy résztvevős baleset követ-

kezett be úgy, hogy ”megmagyarázhatatlan” módon a gépkocsivezető elvesztette uralmát 

autója felett. Sok esetben ezek igazi oka vezetési hiba volt. Emiatt a gépkocsi kisodródott, 

megfarolt és oldalával ütközött neki az útszéli fának, vagy villanypóznának, illetve más 

objektumoknak. 

A német baleseti statisztikákból leszűrhető, hogy becsatolt biztonsági övvel bekövet-

kezett halálos kimenetelű balesetek 60%-a oldal irányú ütközés miatt következett be. Ezek 

jelentős része elkerülhetővé válik, ha a gépkocsiba ESP-t szerelnek. Ez az elektronikus 

stabilizáló program szélsőséges menetviszonyok esetén is hatékonyan stabilizálni tudja a 

gépkocsit, megakadályozza a farolást, kisodródást, megperdülést, de csak a fizikai törvé-

nyek határain belül képes erre. 

A Mercedes – Benz és a Robert Bosch GmbH 1992-ben döntött az ESP rendszer kö-

zös fejlesztéséről. 1995-ben az S- és az SL- osztályokba szerelték be elsőként ezt az új me-

netdinamikai szabályozó rendszert. Csak évekkel később a Mercedes A –osztálynál történő 

alkalmazása tette egy csapásra ismertté. 

 

4.126. ábra: A gépkocsi ESP nélkül kritikus körülmények között alul-, és túlkormányzott módon is viselkedhet 
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4.14.1. Az ESP fejlesztésénél figyelembe veszik az emberek képességeit 

 A tapasztalatok azt mutatják, hogy az átlagos képességű gépkocsivezető nem isme-

ri, hogyan viselkedik az autója abban az átmeneti tartományban, amikor a gumiab-

roncs és az útfelület között kialakult a maximális tapadás, és ezt követően csökken 

a tapadási tényező és növekszik a kerékcsúszás. Ez a folyamat egy gyors láncreak-

cióhoz hasonlítható. Eközben a legkisebb oldalirányú erő faroláshoz, megperdülés-

hez vezet. Bekövetkezhet ez nem csak csúszós úton, hanem jó útviszonyok között, 

amikor például nagy sebességgel történik a kanyarodás. Ez a manőver síkos úton 

még veszélyesebbé válik. Ilyenkor rendszerint nem lineárisak a lezajlódó menetdi-

namikai folyamatok. Ezért válik valójában a gépkocsi uralhatatlanná. 

 A legtöbb vezető nem tudja megbecsülni az útfelület pillanatnyi tapadási tényező-

jét. Ami pedig még ennél is nehezebb, hogy a következő útszakasz első néhány mé-

terénél hogyan fog az változni. 

 A legtöbb vezető azt sem tudja megbecsülni, hogy pillanatnyilag mekkora tapadási 

tartalék áll rendelkezésére. Meglepi a gépkocsi megszokottól teljesen eltérő visel-

kedése. 

Általánosságban elmondható, hogy az átlagos vezető képességeit veszik figyelembe a gu-

miabroncs gyártók, és hasonló módon a gépkocsi konstruktőrök is a futóművek kialakítá-

sánál. De így van ez az útburkolatok tapadó képességének kialakításánál is. Ez a szempont 

érvényesül az ESP működési jellemzőinél is, mert ez alapvetően befolyásolja a gépkocsi 

menettulajdonságát. 

4.14.2. Az ESP kedvezőbb menetdinamikát eredményez 

A gépkocsi menetdinamikája akkor mondható kedvezőnek, ha pánikhelyzetben sem kény-

szerül a vezető a megszokottól eltérő cselekvésre. Ilyenkor ugyanis az ijedtség miatt gyak-

ran helytelenül cselekszik. Amikor a kerékcsúszás miatt lecsökkent az oldalvezető erő, a 

gépkocsivezető a túlzott, és ráadásul hirtelen kormánykorrekcióval a veszélyes helyzetet 

tovább ronthatja. 

A legkritikusabb körülmények között is uralhatóvá teszi az autót az ESP működése. 

Az ESP megfelelően reagál a gépkocsivezető olykor helytelen cselekvéseire is, amikor 

például teljes gázt ad, vagy egyik irányban teljesen elrántja a kormányt. 

4.14.3. A gépkocsi mozgásállapota és annak változása 

A kormánykerék elfordításakor perdítő nyomaték hat a gépkocsira, amely megváltoztatja a 

mozgásállapotot. A perdítő nyomaték nagyságát a ferdefutási szög befolyásolja. Egy bizo-

nyos ferdefutási szög felett a perdítő nyomaték már nem változik tovább. Egy adott helyzet 

azzal a ferdefutási szöggel jellemezhető, amikor a kerekeknél a legnagyobb oldalkúszási 

szög kialakul. Ezt követően hamarosan megszűnik a kormányozhatóság. Alapvetően az 

útfelület tapadási tényezője határozza meg ezt a pillanatot. Nagysága száraz aszfalton 

12, polírozott jégen pedig 2 körüli. Az átlagos képességű gépkocsivezető ennél na-

gyobb ferdefutási szögnél nem képes uralni az autót. A baleset elkerülésének esélyei ekkor 

már rohamosan csökkennek. Általánosságban elmondható, hogy a vezetők a legtöbb eset-

ben nem lépik túl a 2-os ferdefutási szöget. Ezt a tényt vették figyelembe az ESP beavat-

kozásánál is, ahol valójában a ferdefutási szög korlátozásról beszélhetünk. 

Az ESP fő feladata, hogy a gépkocsi ferdefutási szögét megengedhető értékek között 

tartsa, amikor a vezető még uralni tudja az autót. Beavatkozásával akkor segít hatékonyan 
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az ESP, amikor a gépkocsi ferdefutási szöge nagyobb a határértékeknél, hiszen e felett már 

a vezető elvesztené uralmát. Az ESP nagy stabilizáló nyomatékot hoz létre a fékek egyedi 

szabályozott működtetésével. Az újabb ESP rendszereknél, ha a gépkocsi aktív szervokor-

mánnyal is el van látva, bekövetkezhet automatikus kormánykorrekció is. Szabadon gördü-

lő kerekeknél jobb kanyarban a bal első kerék fékezési csúszásának szabályozásával lehet 

beavatkozni. Ha csökken a csúszás növekszik az oldalvezető erő. 

A jelenleg rendelkezésre álló érzékelőkkel sem a gépkocsi ferdefutási szögét, sem az 

útfelület pillanatnyi tapadási tényezőjét nem lehet mérni, csak közelítő számításokkal hatá-

rozhatók meg. A ferdefutási szög megbízható becslése nehéz feladat és a nem megfelelő 

érték jelentős hibához vezethet. Ezért vezették be a perdülési sebesség mérését, mely a 

ferdefutási szög szabályozásának fontos alapfeltétele. A kérdés tehát most már úgy hang-

zik, hogy mely perdülési sebesség esetén kell beavatkozzon az ESP rendszer. Ehhez a gép-

kocsi önkormányozási tulajdonságát az egynyomú lineáris modell algoritmusának megfele-

lően állapítja meg az elektronika. 

 

4.127. ábra: Az ESP rendszer részegységei. 

4.14.4. Az ESP szabályozás 

Az ABS/ASR rendszer a kerekek csúszás szabályozásával a gépkocsi hosszdinamikába 

avatkozik be. Az ESP rendszer is a kerekek csúszását szabályozza, de a sokkal nehezebben 

érzékelhető esetekben, olyankor is amikor nem fékezünk. A gépkocsi keresztirányú dina-

mikájába avatkozik be stabilizló céllal. Az ESP működéséhez kiegészítő érzékelők szüksé-

gesek. Ezek jelei alapján az ESP elektronika meg tudja állapítani a gépkocsivezető szándé-

ka szerinti-, illetve a tényleges menetpályát. Ha ezeket összehasonlítja, megállapítható, 

hogy szükséges e beavatkozás, és ha igen, akkor mekkora. Az egyes kerekek fékező nyo-

másának aktív szabályozásával a perdülési sebesség korlátok között tartható. Ilyenkor is 

kiegészítő beavatkozás a motor hajtó nyomatékának csökkentése. 
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Az ESP rendszer bemeneti adatai: 

 kormánykerék elfordítási szöge, sebessége és iránya 

 perdülési sebesség, 

 keresztirányú gyorsulás, 

 összkerék hajtású autóknál bizonyos esetben a hosszirányú lassulás 

 kerekek forgási sebessége, 

 menetpedál helyzet, mely arányos a motor nyomatékával, 

 fékezőnyomás a főfékhengernél. 

A szabályozás egyik alrendszere meghatározza a gépkocsi sebességét és lassulását, a ke-

rékcsúszást, a fékező nyomást. Ezek alapján a matematikai modell segítségével kiszámítja 

a ferdefutási szöget, a kerekek oldalkúszási szögét, a keresztirányú gyorsulást, a kerekek-

nél az oldalvezető erő nagyságát, a függőleges irányú terhelését és az eredő erőket. 

 

 

4.128. ábra: Az ESP rendszer működési elve 

4.14.5. Az ESP beavatkozásának lehetőségei 

Az ESP rendszernek ma már több beavatkozási lehetősége is van 

 a gépkocsi menetdinamikai viselkedésétől függően egy kiválasztott kerék szabályo-

zott fékezése 

 motor nyomaték csökkentése 

 az aktív szervokormány segítségével kormánykorrekció végrehajtása. 
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A kiválasztott keréknél a csúszás szabályzással befolyásolható a gépkocsira ható perdítő 

nyomaték változása. De azt meg kell jegyezni, hogy a különböző gumiabroncsok perdítő 

nyomatékot befolyásoló hatása is egymástól eltérő. A kerék csúszásszabályozása a gépko-

csivezetőtől független fékezési aktivitásokat jelent. Ilyenkor pontosan kell megállapítani, 

hogy mekkora kerékcsúszás változás szükséges. Túlkormányzott gépkocsi például előnyös, 

ha intenzív fékezés közben az ESP úgy avatkozik be, hogy a külső íven gördülő első ke-

réknél a kerékcsúszás növekedjen, a belső íven pedig csökkenjen. A két hátsó keréknél a 

csúszást fékezés közben nem módosítják. 

Amikor az út egyik széle csúszós, gyorsításkor a vonóerő a kisebb tapadási tényezőjű 

felületen gördülő kerék fékezésével növelhető (fékezéses differenciálzár hatás). Ekkor a 

gépkocsira a vezető szándékától független perdítő nyomaték hat, melyet a kormánykerék 

elfordításával kompenzálni kell. Ha az ébredő perdítő nyomaték a gépkocsi gyártója szerint 

túl nagy, a csúszó keréknél a fékező nyomást és ezzel egyidejűleg a motor nyomatékát is 

csökkenteni kell. 

Fékezéskor a szlip nagyságát a kerékcsúszás szabályozó egység állítja be. A fékező-

nyomás modulációhoz a hidraulikaegység elektromágneses szelepeit működtetik. A kerék-

csúszás nagyságát gyorsításkor a meghajtott kerekeknél módosítja az ASR. 

A Bosch GmbH által gyártott ESP rendszerek az ABS 5.3 típusú hidraulika egység 

továbbfejlesztésével kezdődtek. Az ABS 5.8 hidraulika egységből kifejlesztett ESP már a 

negyedik generáció volt. Jelenleg az ESP 8 változatot szerelik be a gépkocsikba. A motor 

nyomatékát a motormenedzsment szabályozza a CAN hálózaton keresztül érkező üzenet-

nek megfelelően. 

 

4.129. ábra: Az ESP beavatkozása fékezéssel és motor nyomaték csökkentéssel 

4.14.6. Az ESP működése támogatja a gépkocsivezetőt 

Ha egy személygépkocsival állandó sebességgel úgy szlalomoznak, hogy közben folyama-

tosan növelik a kormánykerék elfordítási szögét, növelni kell a motor nyomatékát is, mely 

a hajtott kerekeknél növekvő kerékcsúszáshoz vezet. 
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 ESP nélkül egy bizonyos határ felett a gépkocsi instabillá válik és nem engedel-

meskedik a kormánymozdulatoknak. A ferdefutási szög eléri az adott útfelültnek 

megfelelő értéket, de ha tovább növekszik, a gépkocsi megfarol. 

 Az ESP még ez előtt be fog avatkozni, mert a gépkocsi mozgása a nagy ferdefutási 

szög miatt nem elég gyorsan reagál a kormánymozdulatra, és a perdülési sebesség 

túl lassan változik. Először a kipörgésgátló avatkozik be. Csökkenti a motor hajtó 

nyomatékát és fékezési beavatkozást hajt végre a hajtott hátsó keréknél. Ezzel 

mindkét keréknél növekszik az oldalvezető erő és az akaratlan megperdülés nem 

következik be. 

 A következő szakaszban a fékezőnyomás a jobboldali meghajtott keréknél állandó 

értékű marad, miközben a bal oldali meghajtott keréknél tovább növekszik. Ez egy 

a kormányzást támogató perdítő nyomatékot kelt. Ez tovább növelhető egy impul-

zusszerű fékezéssel a bal oldali első keréknél. Ezzel a gépkocsi jobban követi a 

kormánykerék elmozdítást és csökken a ferdefutási szög. A gépkocsivezető a hátsó 

kerekeknél létrejövő kormányzást támogató nyomatékból szinte semmit nem érez. 

Csak a bal első keréken létrejövő fékezőnyomatékot fogja érzékelni, mely arra fi-

gyelmezteti, hogy az útviszonyoknak megfelelő módon vezesse a gépkocsit.  

Ha tükörsíma jégen, ( = 0,15) 50 km/h sebességről intenzív fékezés közben sávváltást kell 

végezni: 

 ABS nélkül ez a manőver nem lenne végrehajtható, mert a gépkocsi egyenes irány-

ban csúszna tovább.  

 ABS szabályozás esetén már az első kormánymozdulatnál a ferdefutási szög és a 

perdülési sebesség olyan nagy, hogy a gépkocsivezető erőteljes ellenkormányzására 

van szükség. Ellentétes irányúra változik a ferdefutási szög és növekszik. A gépko-

csivezető ismét ellenkormányzásba kezd, mellyel a gépkocsit stabilizálja és megáll 

a másik sávban.  

 Az ESP szabályozású gépkocsi stabil marad. Hasonlóan a szlalom manőverhez a 

szükséges kormánykerék elfordítási szög a sávváltásnál kisebb. A gépkocsi a kor-

mánykerék elfordításra azonnal reagál, ezért nem kell túlzottan nagy kormánykerék 

elfordítás. A perdülési sebesség és a ferdefutási szög is korlátozott mértékű marad.  

4.14.6.1. Az ESP rendszer biztonságos működése és az önellenőrzése 

Az ESP olyan aktív menetdinamikai szabályozó rendszer, amely a gépkocsi bármely se-

bességénél és manővernél a vezető szándékához hasonlítja a tényleges menetpályát és 

szükség esetén beavatkozik. Ha nem lenne hatékony az ellenőrzés, egy érzékelőtől érkező 

hibás jel súlyos következménnyel járna. Biztonsági okból az érzékelők redundanciája, azaz 

a megduplázás a kezdeti időben még jelentősen megdrágította a rendszert, ezért más mód-

szert alkalmaztak. 

4.14.7. ESP elektronika és hidraulika egység 

Az elektronikát közvetlenül az ESP hidraulika egységre szerelik. A hidraulika tömb másik 

oldalán található a villanymotorral hajtott kétkörös fékfolyadék szivattyú. Az elektromág-

neses szelepekből kerekenként egy nyomásnövelő, egy nyomáscsökkentőt szerelnek fel. 

Ezen kívül fékkörönként egy átkapcsoló szelep és egy a fékfolyadékot a szivattyúhoz en-

gedő szelepet szerelnek fel. Fékkörönként egy dugattyús nyomástároló egységet is felsze-

relnek az ABS rendszerhez hasonlóan, mely nyomáscsökkentéskor fogadja be a fékfolya-

dékot. Ez a hidraulika egység el tudja látni a fékasszisztens feladatát is. Értékeli a fékező 
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nyomás növekedésének gyorsaságát és pánikszerű fékezésnél az elektronika bekapcsolja a 

fékfolyadék szivattyút és ennek segítségével nagyon gyorsan a lehető legnagyobb fékező 

nyomást vezérli ki. Ezzel hatékonyan rövidíti a fékutat. 

A BMW az ESP rendszert DSC-nek (dinamikus stabilitásszabályozó rendszer) neve-

zi, mely széria tartozék. Ehhez hasonlóan egyre több autógyárnál ma már az ESP rendszer 

az alapfelszereltséghez tartozik. 

4.14.7.1. Fékfolyadék szivattyú 

A rendszert kiegészíti egy villanymotorral meghajtott kiegészítő fékfolyadék szivattyú, 

mely a gépkocsivezetőtől független fékezési beavatkozásokkor lép működésbe, mint pél-

dául az EDS differenciális fékezés, vagy az ESP egy-egy kerék megfékezéskor, vagy a 

fékasszisztens működéskor. 

4.14.7.2. Nyomásérzékelők 

A hidraulikaegységbe csavarják be a fékkörönként egy-egy automatikus nullpont kiegyen-

lítésű nyomásérzékelőt. Mérési tartománya 0-250 bar. Ez adja a visszajelzést az elektroni-

kának. 

4.14.7.3. Perdülés érzékelő 

A jelenleg alkalmazott második generációs perdülés érzékelő egy 7x7 mm-es szilícium 

chip. Belső szerkezete csak 50 szeres nagyításban látható. A 600 mikrométer vastagságú 

szilíciumlapkára kerül a szilíciumoxid-, majd egy 10 mikrométer vastagságú poliszilícium 

réteg. Szilíciumlapkából két rugózott 50 mikrométer vékony lapkát maratnak ki. Ezekből 

készülnek a rezgő tömegek, melyekre a rezgési tengelyre merőlegesen poliszilíciumból 

készült kapacitív elven működő gyorsulás érzékelőt illesztenek. Hajszál vékony arany hu-

zal létesít kapcsolatot az érzékelők és a kiértékelő elektronika között. Ez utóbbi a rezgő 

tömegek gerjesztéséhez szükséges feszültséget is létrehozza, továbbá kiértékeli a mérési 

eredményeket. Az érzékelőket, a kiértékelő áramkört és a felületre szerelt többi elektromos 

egységet egy közös kerámia lapkára szerelik, melyet fém foglalatban helyeznek el. A házat 

atmoszférikus nyomású, száraz nitrogén gáz tölti ki. A külső burkolata műanyagból készül. 

Ezen alakítják ki a gépkocsi specifikus elektromos csatlakozót és a rögzítési helyeket. 

A gyújtás bekapcsolásakor a gerjesztő áram a két rezgő tömeget vízszintes síkban 

egymással ellenkező fázisban mozgatja. Amikor az érzékelő belsejében az egyenes vonalú 

mozgást végző tömegekkel függőleges tengelye körül elfordul, a vízszintes síkban Corioli 

erő keletkezik. Ez hatást fejt ki a rezgő tömegeken elhelyezett kapacitív elven működő 

gyorsulásérzékelők szeizmikus tömegeire. 

A gyorsulásérzékelő ellentétes fázisú feszültségei egymásból kivonódnak, így meg-

szűnnek a lineáris összetevők és kétszeres nagyságú a Corioli erővel arányos jel keletkezik. 

Ennek nagysága attól függ, hogy mekkora volt a gépkocsi perdülete. Az érzékelő analóg 

jelet szolgáltat a menetdinamikai szabályozó elektronikának. Az újabb változatoknak már 

analóg és digitális jelkimenete is van. Ez biztosítja a kompatibilitát. A működéshez szük-

séges tápfeszültséget az ESP elektronika szolgáltatja. A rendszer a bekapcsolást követően 

egy másodpercen belül válik üzemképessé. Menet közben az ESP elektronika folyamato-

san ellenőrzi az érzékelő mechanikus és elektronikus részeinek állapotát. 

A perdülés érzékelő mérési tartománya  1,4 g keresztirányú gyorsulás és  100 ˚/s 

perdülési sebesség. Az érzékenysége  0,2 ˚/s. 
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Az újabb változat típusjelölése DRS-MM1.1 mely a gépkocsi függőleges tömegkö-

zépponti tengely körüli elfordulását érzékeli. Ezzel egyidejűleg méri a keresztirányú gyor-

sulást is. Az érzékelőt rezgéscsillapítóval is ellátták és PT-CAN hálózaton keresztül adja át 

a mért értékeket az ESP elektronikának. Működésellenőrzését szoftveresen úgy oldják 

meg, hogy az általa továbbított információkat összevetik a többi érzékelők jeleivel. Így 

végzi el az elektronika a plauzibilitás (elfogadhatósági) vizsgálatot. 

 

4.130. ábra: Az ESP rendszer mikro-mechanikai perdülés érzékelője 

4.14.7.4. Aktív kerékfordulatszám érzékelők 

Siemens gyártmányú (DF11i) aktív kerékfordulatszám érzékelőket alkalmaznak. Ezeknél a 

48 szegmensből álló mágneses kódolás olyan, hogy a forgásirányt is képes felismerni. Er-

ről a részegységről további információk találhatók az ABS fejezetben. 

4.14.7.5. Kormánykerék elfordítás érzékelő 

Lásd: 7.2. fejezet! 

4.14.8. Az ESP, mint fékasszisztens 

Száraz útfelületen az átlagos gépkocsivezetőnek 100 km/h sebességről fékezve 73 m-re 

van szüksége a megállásig. Ez a távolság ABS-el 40 m-nél rövidebb is lehet. Elsődlegesen 

a fék működtetés kezdetének gyorsításán, a gépkocsi legnagyobb lassulásának növelésén 

és a kerekenkénti fékerő szabályozás pillanatnyi menetszituációnak megfelelő tökéletesebb 

illesztése voltak a fejlesztések céljai. 

Az utoléréses balesetek szimulációs vizsgálatánál bebizonyosodott, hogy 84%-a el-

kerülhetővé válik a fékasszisztens alkalmazásával. A vészfékezés felismerésekor intenzív 

nyomásnövelést valósít meg. 
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4.131. ábra: Az ESP rendszer mint fékasszisztens 

4.14.9. Újabb ESP összetett menetdinamikai szabályozó rendszerek 

Az újabb ESP rendszerek kétfokozatú beavatkozásra is alkalmasak és számos újabb a gép-

kocsivezető tevékenységét megkönnyítő működéssel is ellátták. Az egyik beavatkozás a 

hagyományos egy kerék szabályozott fékezésével járó működésmód, a másik beavatkozás 

pedig az aktív szervokormányon keresztüli kormánykorrekció. Például az Audi opcionális 

felszereltségéhez tartozik a „Dinamiklenkung”, dinamikus kormányzás nevű program és a 

hozzá tartozó aktív szervokormány. Ezen kívül az újabb gépkocsikat már elektromechani-

kus rözítőfékkel is ellátják. Az újabb ESP rendszer rész programja például az „utánfutó 

stabilizálás”, a „szárazfék funkció” és a sebességszabályozás is. 

 

4.132. ábra: Bosch ESP 8 hidraulika egység az elektronikával 

Az ESP kormányzási beavatkozásnak az előnye az, hogy nagyobb szabályozási komfortot 

biztosít és a hosszdinamikát nem befolyásolja annyira, mint a régebbi ESP. A stabilizálás-

hoz szükséges elkormányzást az ESP elektronika határozza meg, melyet a CAN hálózaton 

keresztül átküld a dinamikus kormányzás elektronikának. 
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A gépkocsi stabilizálása különböző beavatkozásokkal törtélik, melyek a következők: 

 Motor nyomatékszabályozás. 

 Beavatkozás az automatikus sebességváltó fokozatkapcsolás dinamikájába. 

 Egy kerék szabályozott fékezése. 

 Kormányzási beavatkozás, mely különösen nagy sebességnél, kis beavatkozással 

hatékonyan stabilizál. 

4.14.9.1. Száraz fékműködés 

Esős időben az ESP kis fékezőnyomással felfekteti a fékbetéteket és így megszárítja a fék-

tárcsát. Ezzel a működés móddal mindig szárazak a féktárcsák és a fékbetétek. Emiatt nem 

szorul a vízpára a féktárcsa éa a fékbetétek közé, ezért hatékonybb a fékezés és rövidebb a 

fékút. 

4.14.9.2. Hidraulikus fading kompenzáció (HFC) 

Ez a fékasszisztens működésének egyfajta kiterjesztése. Erőteljes, huzamos, illetve több-

ször ismételt fékezésnél, amely fékhatás csökkenéssel jár, automatikusan megnöveli a hid-

raulikus működtető nyomást. A vezető így már a szokásos pedálerőnél eléri az ABS be-

avatkozási küszöböt. 

4.14.9.3. Az ESP vezérelte vészfékezés rögzítő fékkel 

A gépkocsikba újabban beszerelt elektromos rögzítő féknek van egy dinamikus működés-

módja is. Ha a hidraulikus fékműködtetetés meghibásodik, az ESP parancsára az elektro-

mos rögzítő fékkel 8 m/s –os lassulást tud megvalósítani. Ez lényegesen nagyobb, mint 

ami egy hagyományos rögzítő fékkel megvalósítható. Kis tapadási tényezőjű úton ABS 

szabályozás is működik eközben. 

4.14.9.4. Hold assist 

Az üzemi fék automatikus működtetésével és oldásával támogatja a vezetőt. Aktiválásához 

egy nyomógombot szereltek fel a műszerfalra. A fékezés után hidraulikus nyomással tartja 

befékezve a gépkocsit. Erről az állapotról visszajelző lámpa tájékoztatja a gépkocsivezetőt. 

Ha a fékhatás egy meredekebb szakaszon nem elegendő, még kétszer meg tudja növelni a 

fékező nyomást a rendszer. Ha még ez sem elegendő, működteti az elektromos rögzítő 

féket is. Elinduláskor a tengelykapcsoló lenyomásakor automatikusan oldja a féket. Emel-

kedőn a rögzítő fék csak akkor old, ha a motor nyomatéka elegendő a visszagurulás meg-

akadályozásához. Ilyenkor az elektronika kiértékeli a bekapcsolt sebességfokozatot, az 

emelkedő meredekségét, a motor fordulatszámát és a motor nyomatékát. 

4.14.9.5. Sebességszabályozó 

Ez egy vezetőt támogató asszisztens rendszer. A hagyományos rendszer továbbfejlesztett 

változata. Hegyről lefelé fékezési beavatkozással tartani tudja a vezető által beállított se-

bességet. Ilyenkor az ESP hidraulika egység végzi a fékezést. 

4.14.9.6. Utánfutó stabilizálás 

Ez is az ESP rendszer egy újabb programja. Az utánfutó lengései 1 Hz körüli frekvencián a 

vonókészüléken keresztül adódnak át a vontató gépkocsinak. Az ESP rendszer érzékeli a 

perdítő nyomaték lengéseket. Ha a kritikus érték küszöbét átlépi, elkezdődik a beavatko-

zás. Az elektronika visszaveszi a gázt és működteti a féket. Mind a négy kereket fékezi 

0,15 g lassulással. Ha ez nem elegendő, a lassítás elérheti a 0,3 g értéket. A fékezés addig 



244  GÉPJÁRMŰ-FUTÓMŰVEK II. 

www.tankonyvtar.hu   Kőfalusi Pál, Varga Ferenc, BME 

folytatódik, amíg nem szűnik meg az utánfutó lengése. Az ESP az utánfutó felől érkező 

keresztirányú erőket a gépkocsi első kerekeinek váltakozva történő különböző nagyságú 

erővel történő fékezésével egyenlíti ki. Ennek eredményeként stabilizálás és lassulás jön 

létre. Az ESP rendszer alprogramját képező ABS szabályozás új algoritmussal működik. 

4.14.9.7. Fékezés a bal és a jobb oldalon eltérő a tapadási tényezőnél 

A gépkocsit a jobban tapadó útfelületen kialakuló nagyobb fékerő erre az oldalra húzza. Az 

ESP a „dynamiklenkung” -nal ellátott gépkocsinál automatikusan létrehozza a szükséges 

kormánykorrekciót, méghozzá gyorsabban, mint ahogy azt a gépkocsivezető egyébként 

meg tudná tenni. Ebből a vezető semmit nem vesz észre, mert közben a kormánykerék 

egyenes meneti helyzetben marad. A gépkocsi stabilizálása érdekében nem kell csökkente-

ni a fékerőt. Ez előnyös, mert nem hosszabbodik meg a fékút. Ehhez a működési módhoz 

nem szükséges kiegészítő kerékfék munkahenger nyomás érzékelő, mint más rendszerek-

nél. 

4.14.9.8. ESP kormányzási beavatkozás túlkormányozott gépkocsinál 

A túlkormányozott viselkedésű gépkocsit az ESP rendszer a „dynamiklenkung” segítségé-

vel egy előre meghatározott ellenkormányzással stabilizál. Ez megakadályozza a gépkocsi 

hátsó részének kitörését. Különösen nagy sebesség esetén ez a beavatkozás sokkal hatéko-

nyabb, mint egy kerék fékezése, ahol a megfelelő fékező nyomás kialakulásához egy bizo-

nyos időre van szükség. Azért előnyös ez a beavatkozás, mert sokkal komfortosabb, mint 

amikor fékezéssel történik. Továbbá nem lassul a gépkocsi a stabilizáló beavatkozás kö-

vetkeztében, ami a fékezéses beavatkozásnál elkerülhetetlen. Különösen csúszós úton elő-

nyösebb, amikor kormányzás végzi a korrekciót. A két beavatkozást (kormányzási és a 

fékezési) a gépkocsi instabilitásától függően egymásba integrálják. Kis mértékű instabili-

tásnál csak kormányzási beavatkozás valósul meg. Minél nagyobb a stabilitásvesztés, annál 

nagyobb lesz a fékezési beavatkozás. A kettő beavatkozás együtt hatékonyabb, mint ahogy 

a hagyományos ESP -nél megszokott volt. 

4.14.9.9. ESP kormányzási beavatkozás alulkormányozott gépkocsinál 

Alulkormányzott viselkedésnél az ESP a „dynamiklenkung” (aktív szervokormány) segít-

ségével megváltoztatja a kormányáttételt, így a gépkocsivezető a tapadási tényező maxi-

mumát nem tudja olyan gyorsan elérni. Így az első kerekek csúszása és ezzel a gépkocsi 

elejének kisodródása, vagyis az alulkormányzott viselkedés nem fog kialakulni olyan gyor-

san. Az alulkormányozott állapotot az ESP ismeri fel, és a beavatkozás a 

„dynamiklenkung”-nál következik be. Az áttételváltozás csupán olyan mértékű, hogy a 

vezető azt nem veszi észre, de ennek ellenére a stabilizáló hatás érvényesülni tud. Kisebb 

mértékű alulkormányozott viselkedésnél ez a beavatkozás előbb fog bekövetkezni, mint a 

fékezési stabilizálás. Nem érezhető annyira, mint a motor nyomaték csökkentés és az egyik 

kerék célzott lefékezése. A gépkocsi így sokkal agilisabb lesz és a stabilitása is növekszik. 

4.14.9.10. Biztonsági koncepció a kormányzási beavatkozásnál 

Az ESP elektronika által meghatározott stabilizáló elkormányzási szög a gépkocsi CAN 

hálózatán keresztül üzenetként jut el a kormányzás elektronikájához. Mivel az aktív kor-

mányzási beavatkozás nagyobb kockázatú, mint az egyik kerék megfékezése, biztonság-

technikailag ennek megfelelően készítették fel az ESP rendszert. 
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4.14.9.11. Tetőcsomagtartó felismerés 

A menetkomfortra és a tipikusan Audira jellemző menetdinamikára nagy gondot fordítot-

tak a fejlesztés során. Az offroad és az országúti jellemzők összehangolása is fontos volt. 

Az összes Q5-ös széria tartozéka a tetőcsomagtartó felismerés, melyhez egy speciális érzé-

kelőt szereltek fel a tetőcsomagtartó rögzítési pontjához. Ez közvetlenül az ESP elektroni-

kának ad jelet a megváltozott tömegközéppont helyzete miatt, mely a menetdinamika 

szempontjából az ESP-nek fontos információ. 

4.14.9.12. HDC hegyről lefelé ereszkedő asszisztens 

A HDC program széria tartozék az Audi Q5-nél, melyet a gépkocsivezető egy erre a célra 

beépített nyomógombbal tud be-, illetve kikapcsolni. A működés alapfeltétele, hogy a gép-

kocsi sebessége kisebb legyen 60 km/h -nál. A pillanatnyi állapotot LED dióda jelzi vissza. 

Az ESP rendszer részét képezi ez a komfortot növelő program. Mind a négy kereket fékezi 

a lejtőn lefelé, méghozzá annyira, hogy a gépkocsi tartja a sebességet. Ha ehhez nem ele-

gendő a motorfék, automatikusan működésbe lép a fékrendszer, mely a vezetőtől függetle-

nül létrehozza a szükséges fékező nyomást. Bizonyos határok között (9 km/h és 30 km/h) 

(10%-os és 50%-os lejtőn) a gáz-, illetve a fékpedál lenyomásával a sebesség szabályozha-

tó. 60 km/h feletti sebességnél automatikusan lekapcsol. Bekapcsolt és kikapcsolt sebes-

ségfokozatnál egyaránt használható. Ha például a hátrameneti fokozat van bekapcsolva, 

akkor a hátsó kerekekre jut a nagyobb fékhatás. 

4.14.9.13. Offroad ABS 

A fejlesztési cél az volt, hogy ezzel a gépkocsival úgy a szilárd burkolatú úton, mint tere-

pen a lehető legnagyobb lassulás legyen elérhető. Laza talajon a blokkolás közeli kerekek-

kel rövidül a fékút, mert a kerekek éket túrnak maguk előtt az alattuk lévő laza anyagból. 

Az ABS új logikája figyeli a kerekek torziós lengéseit az aktív kerékfordulatszám érzéke-

lők jelei alapján. Felismeri a laza talajt és automatikusan átkapcsolja az ABS működését 

nagyobb csúszást engedélyező működésmódra. A kerekenkénti és az elkormányzási szög-

től is függő kerékcsúszás szabályozás révén a gépkocsi megőrzi a kormányozhatóságát. Ha 

a vezető bekapcsolja az offroad gombot, akkor az ABS terep fokozatának aktiválása 

egyértelműbbé és gyorsabbá válik. 

4.14.9.14. Offroad ESP és egy fokozatú ESP lekapcsolás 

Az ESPplus teszi lehetővé ezeket a működési módokat. A terep és a normál ESP működés 

között lényeges különbség van. Az ESP off gomb rövid megnyomásával az Offroad működés 

válik aktívvá és a kijelzőn az „ESP offroad” felirat jelenik meg és az ESP szimbólum világít. 

Ilyenkor kisebb sebességnél a motornyomaték csökkentő és a fékezési beavatkozások kisebbek 

lesznek. Ha az automatikus offroad felismerés válik aktívvá valamennyi offroad funkció erő-

södik. A gomb ismételt megnyomásakor a normál ESP működés kapcsol be. 

 

4.133. ábra: Az ESP rendszer régebbi és újabb ellenőrző lámpája és a kikapcsolt állapot visszajelzése 
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5.1. Motoros járművek légfékrendszerei  

5.1.1. Bevezetés és alapfogalmak 

A 6 t-nál nagyobb tömegű haszonjárművek és az általuk vontatott pótkocsik általában lég-

fékesek, mert így lehet kellően hatékony fékezést megvalósítani. A haszonjárművek lég-

fékrendszerét a gépkocsivezető arra használja, hogy csökkentse a sebességet, megállítsa a 

gépkocsit, illetve rögzítse azt. A fékrendszer működtethető pedállal (üzemi fék), vagy kézi 

karral (rögzítőfék).  

A gépkocsi hatóságilag előírt lassítása, a nagy tömege miatt sűrített levegővel mű-

ködtetett fékberendezéssel valósítható meg. A biztonság miatt többkörös kivitelű kell le-

gyen. A légfékrendszer a nemzetközi és a hazai hatósági előírásoknak megfelelően el kell 

lássa az üzemi fék, a biztonsági fék, és a rögzítőfék feladatát. A biztonsági fék lehet a két-

körös üzemi fék épen maradó köre, vagy a rögzítőfék is, amennyiben annál megvalósul a 

fokozatos működtethetőség. 

A haszonjárműveknél a hatósági előírásoknak megfelelően rugóerőtárolós 

rögzítőféket alkalmaznak, mert mechanikus alkatrészeknek kell a járművet befékezve tar-

tani. Pótkocsis szerelvények fékezéséhez szükséges szerelvényeket egyrészt a vontatón, 

másrészt a pótkocsin helyezik el. A pótkocsi energiaellátását is a vontató biztosítja. A köz-

úti járműveknél jelenleg már csak a kétvezetékes pótkocsi fékező rendszer engedélyezett. 

Mezőgazdasági gépeknél és lassú járműveknél még alkalmazzák az egyvezetékes pótkocsi 

fékezést is. Ezen kívül a haszonjárműveket a hatósági előírásnak megfelelően bizonyos 

tömeg felett tartós lassító fékkel is ellátják. 

Fékezési módok: 

A gépkocsivezető a menet közben különböző fékezési módokat alkalmazhat. 

1. Normál üzemi fékezés akkor valósul meg, amikor a vezető kellő időben észleli az 

akadályt, és lassít. Ekkor a fékkamrába kivezérelt fékező nyomás rendszerint nem 

éri el a 3 bar-t. 

2. Pánik fékezés akkor válik szükségessé, amikor váratlanul bukkan fel az akadály, 

vagy alakul ki valamilyen veszély helyzet. A vezető hirtelen és nagy erővel tapos a 

fékpedálra. Ekkor a fékkamrákba kivezérelt nyomás meghaladja a 3 bar-t. A kere-

kek blokkolása az ABS rendszer beavatkozása révén válik elkerülhetővé. 

3. Tartós lejtmeneti fékezés akkor szükséges, amikor hosszú lejtőn kell a gépkocsi 

sebességét állandó értéken tartani. Ez a motorfékkel, vagy a haszonjárműveknél kü-

lönböző retarderekkel valósítható meg. Ilyenkor a súrlódásos fék nem kopik és nem 

melegszik. Ezért teljes hatásosságával rendelkezésre áll a súrlódásos fékszerkezet, 

egy esetleg szükségessé váló pánik fékezéshez. 
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Sűrített levegő rásegítésű, és sűrített levegővel működtetett hidraulikus fékrendszer 

Ez elsősorban a középnehéz haszonjármű kategóriában terjedt el. A 3,5–5 t közötti válto-

zatoknál alkalmazzák a sűrített levegő rásegítésű, és sűrített levegővel működtetett hidraulikus 

fékeket is. Ezek sűrített levegő ellátó és tároló rendszere azonos a légfékes változatokéval. 

A légfékrendszer részei: 

 

5.1. ábra: Pótkocsis szerelvény légfékrendszerének vázlata 

A légfékrendszer alkalmazásának előnyei: 

 A munkaközeg a levegő korlátlanul rendelkezésre áll.  

 Egyszerű energiatárolás valósítható meg a légtartályokban.  

 Egyszerűen továbbítható az energia a vontatótól csöveken a pótkocsihoz  

 A vontató és a pótkocsi közötti csövek csatlakoztatása egyszerűen megoldható  

 A tömítetlenség, a pótkocsi le- és felcsatlakoztatása nem okoz környezetszennye-

zést. 

Az tapasztalható, hogy az elmúlt évtizedekben a légfék rendszerek üzemi nyomás fokoza-

tosan növekedett a kezdeti 5,6 bar-ról 7,35 bar, 8,2 bar, 10 bar, 12,5 bar-ra. Ez egyrészt a 

gépjármű szerelvények tömeg növekedésével, másrészt a gazdaságosabb energia ellátással 

magyarázható. Alkalmaznak vegyes nyomásszintű rendszereket, melyeknél a nagyobb 

nyomásokat a légrugózáshoz használják. 

A légfékrendszer használatának hátrányai: 

 A közeg összenyomhatósága időkésedelmet okoz a nyomáskivezérléseknél, ami az 

elektronika alkalmazásával a korszerű rendszereknél kiküszöbölhető. 

 A hidraulikus fékrendszernél alkalmazottnál lényegesen kisebb üzemi nyomás, 

ezért nagyobb méretű szerelvények szükségesek. 

A fékrendszerre vonatkozó előírások: 

 98/12 EU tanácsi rendelet, 

 71/320/EEC Európai Gazdasági Közösség ajánlása, 

 ECE 13, 

 a különböző országok hatósági előírásai,  
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 Amerikai Egyesült Államok FMVSS 121 és Canada CMVSS 121, 

 Magyarországon a 6/1990 KöHÉM rendelet. 

Az európai ECE 13-tól és a 71/320 EEC-től alapvetően eltérnek az Észak-Amerikai 

FMVSS 121 (Federal Motor Vehicle Safety Standard) és a Canadai CFMVSS előírások. 

Csupán az ECE 13 tartalmaz az elektronikus fékrendszerekre vonatkozó követelményeket. 

1958-ban kezdődött el az Európai Gazdasági Közösség országai között a fékrendszerekkel 

kapcsolatos követelmények összehangolása. 1970-ben mutatták be az ECE 13 és 1973-ban 

a 71/320 EEC előírást. Németországban az StVZO van érvényben, Magyarországon pedig 

a többször módosított 6 / 1990 KÖHÉM rendelet.  

A nemzetközi előírások a különböző, 25 km/h-nál gyorsabban közlekedő járműveket 

használati céljuk, terhelésük alapján kategóriákba sorolja. Az „M” kategória például a 

személyszállító gépkocsiké, személygépkocsi és autóbuszok. Az „N” kategóriába a teher-

autók, az „O” kategóriába pedig a pótkocsik sorolhatók.  

Az ECE13 előírás első szakaszában tisztáz bizonyos alapfogalmat, definíciókat. Cso-

portokba foglalja a különféle működésű fékrendszereket. A következő szakasz a fékrend-

szerek jóváhagyásával és a jóváhagyási jellel foglalkozik. A fékbetétek és a fékkarokba 

beépített automatikus utánállítók tudnivalóira is kitér. Az ötödik pontban az üzemi-, a má-

sodlagos- és a rögzítő fék követelményeit foglalja össze és kitér a rendszeresen végrehaj-

tandó ellenőrzésekre, a görgős fékpadi mérésekre. Ebben a szakaszban olvashatunk a fény 

és hangjelzésekről is, mely külön kitér az elektronikus fékrendszerek specialitásira is. Utá-

na a pótkocsi fékezés szakasza következik. 

A függelékek sok fontos információt tartalmaznak a gyakorlatban végrehajtandó mé-

résekre vonatkozóan. A 4. függelék tartalmazza például a fék mérések tudnivalóit. Az 5. a 

veszélyes árukat szállító járművekre tér ki. A 6. melléklet az álló helyen végrehajtható mé-

réssel, a fékkésedelmi idő meghatározásával foglalkozik. A 7. melléklet az energiatárolók 

kapacitására vonatkozó méréseket tárgyalja. A 8. és a 9 függelék a rugóerő tárolós rögzítő 

fékekről szól. A definíciókon kívül kitér a fékoldási nyomás mérésére is. A járműszerelvé-

nyek fékezés közbeni stabilitására, a kompatibilitásra vonatkozik a 10. függelék. Itt találha-

tók a vontató járművek és a pótkocsik adhéziós diagramjai. Továbbá részletezi a mérési 

módszereket is. A 13-as melléklet a blokkolásgátló rendszerek speciális követelményeit és 

az ezzel kapcsolatos mérési módszereket tartalmazza. A különböző kategóriáknak megfele-

lően foglalja össze a követelményeket. 

Az elektronikus fékrendszerekre vonatkozó követelményeket és az alkalmazás lehe-

tőségeit is tartalmazza az ECE 13. 
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5.2. ábra: A fékrendszer részműködései a hatósági előírások szerint 

A fékrendszer méretezését támogató számítógépes program „Braking System Designer” 

(BSD) 

Összetett szép feladat egy haszonjármű vagy járműszerelvény fékrendszerének meg-

tervezése. Ebben támogatja a mérnököket a Knorr-Bremse munkatársai által kifejlesztett, a 

fékszámításokat elvégző, a fékrendszer tervezését támogató program. Ez az elmúlt évtize-

dek ilyen irányú munkáit és tapasztalatait ötvözi magába. A BSD programcsomag segítsé-

gével vontató jármű és pótkocsi fékrendszere is tervezhető.  

A légfék szerelvények jelképes ábrázolása 

A légfékrendszerek rajzainál az egyes szerelvényeket jelképesen ábrázolják. Nem-

zetközileg elfogadottan a DIN ISO 74253 szabvány jelölés rendszerét használják. Az aláb-

bi ábrán példaként néhány rajzi jelet közlünk. 
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5.3. ábra: A légfék szerelvények jelképes ábrázolása DIN ISO 74253 szabvány szerint 

A légfékszerelvények csatlakozóinak jelölése: 

A szerelők munkájának megkönnyítésére a légfék szerelvények csatlakozóit szabvá-

nyosított jelöléssel látják el. Erre vonatkozik a DIN ISO 6786 szabvány. 

Jelölés Megnevezés 

0 A környezetből beszívott levegő csatlakozója  

1 Energia bemenet  

2 Energia kimenet  

3 Lefújó nyílás a környezet felé  

4 Vezérlő bemenet  

5 Nem használatos  

6 Nem használatos  

7 Fagymentesítő anyag csatlakozó  

8 Kenőolaj a kompresszorhoz  

9 Hűtőfolyadék a kompresszorhoz  

5.4. ábra: A légfékszerelvények csatlakozóinak jelölése a DIN ISO 6786 szabvány szerint 

Több azonos feladatot ellátó csatlakozót egymástól sorszámmal különböztetnek meg. Ezért 

találkozunk két számmal is. Jelentésük: az első szám a csatlakozó feladatát, a második sor-

számát adja meg. Így például a pedálszelepnél a 11 es szám az energia kimenet 1-es sor-

számú csatlakozója, a 12 pedig az energia kimenet második csatlakozója. A 22 az energia 

kimenet második csatlakozója. 

5.1.2. Sűrített levegő ellátó és tároló rendszer 

Ez a rendszer hozza létre és tárolja a haszonjárművek légfékrendszerének működtetéséhez 

szükséges energiát sűrített levegő formájában. 

Részegységei: 

 Kompresszorok, 

 Hűtő csőkígyó, 

 Olaj és kondenzátum leválasztó, 
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 Fagymentesítő szivattyú, 

 Nyomásszabályozó, 

 Többkörös védőszelepek, 

 Áteresztő szelepek, 

 Légszárítók és azok különböző patron változatai OSC (Oil Separator Cartridge), 

 Air Proceessing Unit (APU), 

 Elektronikus sűrített levegő előkészítő egység (EAC), 

 Légtartályok, 

 Csövek és kötőelemei, 

 Egyéb kiegészítő szerelvének (nyomásmérő, nyomás kapcsoló, jelző berendezések). 

5.1.2.1. Kompresszorok  

A haszonjárművek sűrített levegő ellátását a kompresszor és különböző szerelvények vég-

zik. A jelenlegi kiviteleknél a belsőégésű motor ékszíjjakkal hajtja. Nagyobb teljesítmény 

igénynél és a motorra integrált változatoknál fogaskerékkel hajtást alkalmaznak. A hibrid, 

illetve elektromos hajtású járműveknél villanymotoros kompresszorral is találkozhatunk. A 

kompresszor szállítóképessége összhangban kell legyen a jármű sűrített levegő felhaszná-

lásával. Ennél azt is figyelembe kell venni, hogy a fékrendszeren kívül, a rugózás, a ten-

gelykapcsoló működtetés, a sebességfokozatok kapcsolása, a differenciálzár-, vagy a 

retarder működtetése is sűrített levegővel történik. Autóbuszoknál az ajtónyitáshoz is sűrí-

tett levegőt használnak. Nagyobb sűrített levegő igény esetén nagyobb lökettérfogatú, két-

hengeres kompresszort alkalmaznak. A régebbi kompresszor változatoknál nem csak a 

hengerfej, hanem a rendszerint léghűtéses hengerhüvely is leszerelhető volt és egy rögzítő 

talppal csatlakoztak a motorblokkhoz. Az újabbak többnyire már peremes csatlakozásúak 

és monoblokk kivitelűek. Ez azt jelenti, hogy a hengerhüvely és a forgattyús ház közös 

egységet képez. A legújabb kompresszorok pedig már motorra integráltak, ami azt jelenti, 

hogy csak arra a motorra szerelhető fel, amelyikre tervezték. Ennek megfelelően alakítot-

ták ki a rögzítését, a csatlakozását a belsőégésű motor kenőolaj-, valamint hűtőfolyadék 

rendszeréhez. 

A kompresszor a levegőt a környezetből, a belsőégésű motor légszűrőjén keresztül 

szívja és mint dugattyús gép, a nyomásszabályozó által beállított nyomásra sűríti. 

A kompresszor mozgó alkatrészeit a motorolaj keni. Hűtése történhet léghűtéssel, 

vagy a motor hűtőfolyadék rendszeréhez csatlakozó folyadékhűtéssel. A kompresszor után 

beszerelt sűrített levegő előkészítő szerelvényekkel azt igyekszenek elérni, hogy a sűrített 

levegő minél kevesebb szennyező anyagot, kenőolajat, illetve nedvességet tartalmazzon. 
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5.5. ábra: Egy hengeres, „talpas” rögzítésű kompresszor léghűtéses henger és vízhűtéses hengerfej

 

5.6. ábra: Két hengeres, peremes csatlakozású, 

monoblokk kompresszor vízhűtéses hengerfejjel 

 

5.7. ábra: Egy hengeres MAN motorra integrált 

kompresszor fogaskerék hajtással és szervo szivattyú 

áthajtással 

A hagyományos dugattyús kompresszorokon kívül a különböző járművekben támolygó 

tárcsás és csavarkompresszorokkal is találkozhatunk. Valamennyi kompresszornak a zaj-

szintje 72 dB(A)-nál kisebb kell legyen. 
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5.8. ábra: A jármű kompresszorok csoportosítása a működési elvük alapján 

A kompresszor beépítésének kritériumai  

A kompresszor kiválasztásakor a vevők megadják: 

 a beszívott levegő térfogatáramát,  

 a max. fordulatszámot,  

 az alapjárati fordulatszámot,  

 max. üzemi nyomást,  

 max. kilépő sűrített levegő hőmérsékletet,  

 rögzítési módot és geometriát,  

 továbbá az egyéb elvárásokat, mint például: energia takarékos, vagy tengelykapcso-

lóval működtetett kompresszort igényelnek. 

 

A gépkocsi műszaki jellemzői is befolyásolják a kompresszor kiválasztását: 

 a beszívott levegő nyomása és hőmérséklete, 

 szívó-, vagy turbótöltött –e a motor, 

 a beszívott levegő minősége, 

 működés közbeni rezgések, és a környezeti hőmérséklet, 

 a kompresszorba belépő kenőolaj nyomása és hőmérséklete, 

 hűtőfolyadék térfogatárama és hőmérséklete. 

Energiaforrásokra és energiatároló berendezésekre vonatkozó előírások 

ECE 13. előírás 7. melléklet illetve az 71/320/EG 

Méréskor a motor a legnagyobb teljesítmény fordulatszámán működjön. A segédbe-

rendezések legyenek elkülönítve. A legkedvezőtlenebbül töltődő légtartálynál a táblázat-

ban megadott értékeket kell elérni. 
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Üres légfékrendszer feltöltése 
Pótkocsit vontató 

gépkocsinál 

Szóló haszon-

járműnél 

A névleges nyomás 65%-ának elérési ideje 6 min 3 min 

A névleges nyomás 100%-ának elérési ideje 9 min 6 min 

A dugattyús kompresszor működési diagramja 

Az ábrán látható nyomáslengéseket a szívási és a sűrített levegő szállítási ütemében 

az automatikus működésű szelepek okozzák. 

A kompresszor működése szempontjából fontos, hogy a szívási depresszió: 

 20 mbar körüli értéknél normális, 

 ha < 50 mbar –nál még jónak mondható, 

 ha < 70 mbar a motor légszűrője eltömődött, már hátrányosan érinti a kompresszor 

olajfelhordását. 

 

5.9. ábra: A kompresszor működési diagramja 

 

5.10. ábra: A kompresszorból kilépő levegő hőmérséklete 
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A beszívott levegőt ahogy a kompresszor az adiabatikus állapotváltozásnak magfelelően 

összesűríti, ezért az a fenti diagram szerinti módon jelentősen felmelegszik. Ennek mértéke 

a beszívott levegő hőmérsékletétől és a sűrítési végnyomástól függ. 

Kompresszor családok 

Az igényesebb gyártók kompresszor családokat fejlesztenek ki. Így például három 

féle dugattyú átmérővel (Ø 80, Ø 86 és Ø 92 mm átmérőjű dugattyúval) egy és két henge-

res kivitelben kielégíthetők a szokásos haszonjárművek sűrített levegő igényei.  

A kompresszorok hajtása 

Ékszíj hajtású kompresszorok  

Ezeknek a kompresszoroknak a tengely végződése DIN 031 szabvány szerinti. A 

kompresszor rögzítését úgy kell kialakítani, hogy lehetőséget adjon az ékszíj feszítésére. 

Fogaskerék hajtású kompresszorok 

Ezek rögzítése a motorra egy perem segítségével történik, a hajtás pedig fogaskerék-

kel. A kompresszorok tengelyvégződése a DIN 031 szabvány szerinti. 

A kompresszor kenése és az olajfelhordás: 

A kompresszor működéséhez szükséges friss kenőolaj a belsőégésű motor olajcsa-

tornájától csövön keresztül, egy bizonyos nyomással érkezik. A kenőolaj a kompresszorba 

általában egy olajozó szelepen keresztül adagonként jut be. Keni a kompresszor forgattyús 

mechanizmusát és a levegő sűrítésekor képződő hő egy részét is elvezeti. Majd egy másik, 

vastagabb csövön keresztül jut vissza a motorba. A kenőolaj egy része elkerülhetetlenül 

bele kerül a sűrített levegőbe. Ezt a hányadot nevezik „olajfelhordás”-nak. Ha ez nagyobb 

a megengedettnél, szennyezi a környezetet és hátrányosan érinti a légszárító működését. 

Már a kompresszor üzemi hőmérsékletén is elkezdődik az egyre vastagodó olajkoksz lera-

kódása. Ez a kompresszorhoz közeli csövekben és szerelvényekben jelenik meg és leszűkí-

ti az áramlási keresztmetszetet. 

Az olajfelhordást befolyásoló tényezők:  

 a dugattyú és konstrukciója, 

 a hengerfurat és deformációja, 

 a hengerfurat felületi minősége, 

 dugattyúgyűrűk és azok dinamikája, 

 a hajtókar deformációja, 

 üzemi hőmérséklet, 

 a kompresszoroknál alkalmazott szerkezeti anyagok. 
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5.11. ábra: A Kompresszor dugattyúja 

 

5.12. ábra: A Kompresszor dugattyúgyűrűi

 

5.13. ábra: A hajtókar deformációja növeli az olajfelhordást 

 

5.14. ábra: Szuper hűtésű kompresszornál kiegészítő hűtőcsatornákat alakítanak ki a hengerfejben 
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Korszerű kompresszorok:  

A kompresszor tömegének csökkentése 

Ez például úgy valósítható meg, hogy a süllyesztékben kovácsolt acél hajtókar he-

lyett sajtolt, alumíniumból készült változatot alkalmaznak. 

 

5.15. ábra: Azonos szilárdsági jellemzők mellett az alumínium hajtókar könnyebb 

Energiatakarékos kompresszor 

A belsőégésű motor tüzelőanyag fogyasztását úgy tudják csökkenteni, hogy az egy 

hengeres változatnál egy segéd teret nyitnak ki, a két hengeresnél pedig összenyitják a két 

kompresszió teret. Ezzel kisebb lesz a sűrítési végnyomás. Ezt az üzemállapotot egy szelep 

akkor kapcsolja be, amikor elérte a rendszer az üzemi nyomást és a kompresszor nem tölt. 

Ezt a vezérlést vagy a nyomásszabályozó, vagy a légszárító végezheti. 

 

5.16. ábra: Az energiatakarékos kompresszor egyhengeres változata 
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A kompresszor működésének teljesítményfelvétele és a szállítóképesség  

A gyártók diagramban adják meg kompresszoraik teljesítményfelvételét és sűrített 

levegő szállítási képességét. Ez a fordulatszámtól és az alkalmazott üzemi nyomástól is 

függ. Mindegyik típusra hasonló módon szokták megadni. 

 

5.17. ábra: A kompresszor működési jellemzői 

 

5.18. ábra: Feltöltési idők az ellennyomástól és a feltöltési térfogattól függően (max. fordulatszámon). 

1 – Ellennyomás; 2 – Feltöltési idő; 3 – Feltöltési térfogat 
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A jövő kompresszora: 

A belsőégésű motortól független kompresszor beépítés lehetséges, ha a hajtáshoz 

szükséges energiát villanymotor adja. Ez alkalmassá teszi az elektronikus működésű lég-

szárítóval és légtartályokkal ellátott egységet hibrid járművekbe történő beépítésre is. 

 

5.19. ábra: villanymotorral hajtott kompresszor, légszárító és két üzemi légtartály 

Az olajmentes kompresszorok 

Ennél a környezetkímélő megoldásnál zárt, élettartam kenésű, kenőzsírral feltöltött 

csapágyakat alkalmaznak például a hajtókarnál. Kerámiából készülhet a dugattyú és a hen-

gerhüvely is. A kenőolaj alkalmazása így szükségtelenné válhat.  

A haszonjárművek sűrített levegő ellátásának és tárolásának szerelvényei 

Fontos, hogy menet közben a haszonjárműveknél megfelelő 

 nyomású, 

 mennyiségű és 

 minőségű sűrített levegő álljon rendelkezésre. 

Ez alapvetően meghatározza a gépkocsiba szerelt valamennyi sűrített levegőt igénylő rend-

szer működésbiztonságát.  

 

5.20. ábra: A gépkocsiba szerelt sűrített levegő ellátó és tároló rendszer vázlata 
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5.1.2.2. Sűrített levegőtisztító berendezések 

A kompresszor után beszerelt hűtő csőkígyó  

A kompresszorból kilépő több száz fokos sűrített levegőt hűti, az acélból készült, 

belső horganyozással ellátott csőkígyó. A rezgések miatt a csőkígyó után egy flexibilis 

belső teflonozású tömlő következik. 

 

5.21. ábra: Az egyhengeres, folyadék hűtésű kompresszor és felette a kilépő sűrített levegő hűtésére szolgáló 

csőkígyó 

5.1.2.2.1. Olaj- és kondenzátum leválasztó  

A korszerű kompresszoroknál igyekeznek csökkenteni az olajfelhordást. Ennek ellenére a 

sűrített levegő olajtartalmának kivonására az olaj- illetve kondenzátum leválasztó szerel-

vényeket alkalmaznak. Korábban alkalmazták a kondenzációs működésű,” Siccomat” el-

nevezésű kondenzátum kiválasztót. Az újabb változatok működési elve azon alapul, hogy a 

külső hűtő bordákkal ellátott hengeres belső terébe a sűrített levegő érintőlegesen lép be és 

ettől perdületet kap. Hatására az olaj és a kondenzátum cseppek kicentrifugálódnak és ösz-

szegyűlnek az alsó részen. A belül elhelyezett áramlást terelő betét fokozza ezt a hatást. A 

külső hűtőbordák pedig elősegítik a kondenzátum kiválását. Ez támogatja a légszárító ha-

tékony működését és növeli a légszárító patron élettartamát. Ez a hűtő csőkígyó utáni első 

szerelvény, mely jelentős hő-terhelésnek van kitéve. Gyakori az olajkoksz és más egyéb 

szennyezőanyagok kiválása. Nem szabad megfeledkezni a rendszeres tisztításáról, karban-

tartásáról. A megtisztult sűrített levegő a szerelvény közepén felül lép ki. Az alsó részre 

szerelik fel az elektromágneses szeleppel működtetett a kondenzátum leeresztő egységet. 

Ezt működtetheti a féklámpa kapcsoló áramköre, vagy távolsági autóbuszoknál egy időre-

lét szoktak alkalmazni. A motorolajjal szennyezett kondenzátumot a szerelvény alsó kiöb-

lösödő részében gyűlik össze. 

Ezek a szerelvények 12 V-os és 24 V-os, valamint 12 bar illetve 20 bar maximális 

nyomású változatban készülnek. Kis helyigényű, kompakt építésű egység beszerelése egy-

szerű. Úgy kell elhelyezni a gépkocsin, hogy függőleges helyzetben legyen és a víztelenítő 

rész alulra kerüljön. 
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 5.22. ábra: Automatikus működésű 5.23. ábra: A szerelvény belsejében a műanyag áramlás 

 Haldex olaj és kondenzátum leválasztó terelő vastag olajkoksz lerakódás és 

  a hő hatására repedés 

A kiszerelt műanyag áramlásterelő betét jól bizonyítja a jelentős olajkoksz lerakódást. A 

forró sűrített levegő miatt az alsó része elrepedt.  

Fagymentesítő szivattyú  

A fagymentesítő szivattyú működtetési módja szerint lehet: 

 kézi működésű, 

 automatikus működésű. 

Azért előnyösebb az automatikus működésű, mert a fagymentesítő anyag adagolása nem a 

gépkocsivezetőre van bízva, így a működése megbízhatóbb. 

Az automatikus működésű fagymentesítő szivattyú lehet: 

 dugattyús vagy  

 elpárologtatós kivitelű.  

A fagymentesítő folyadék helyett a denaturált szesz alkalmazása károsan befolyásolja a 

légfékszerelvények működését. 

5.1.2.2.2. Légszárító 

A kondenzátum kiválása a légtartályokban, illetve a fékoldáskor bekövetkező nyomás-

csökkenés miatt fennálló fagyásveszély az egész légfék rendszerben akkor kerülhető el, ha 

száraz, csupán 20-40 % relatív páratartalmú levegő kerül a légtartályokba. Ez az adszorp-

ciós vízkiválasztással, azaz légszárítással valósítható meg. 

A kompresszor által szállított sűrített levegő adszorbens anyagon, például alumíni-

umszilikát granulátumon áramlik át, amely a vízpárát jó hatásfokkal megköti. 

A légfékrendszerben a kiváló kondenzátum több problémát is okoz. Gyorsítja a kor-

róziós folyamatokat, különböző meghibásodásokhoz vezet, illetve csökkenti a légtartály 
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térfogatát. A cserélhető patron a nedvesség kivonásán kívül a beépített szűrővel eltávolítja 

az egyéb szilárd szennyeződéseket is.  

A légszárítóra menetes csatlakozóval és tömítésekkel szerelhető fel a cserélhető pat-

ron. Ebben található nedvességet megkötő granulátum. Bal- és jobbmenetes patron változa-

tokkal is találkozunk.  

A légszárító periodikus működésű. Amikor a kompresszor tölti a rendszert, a patron 

a sűrített levegőből kivonja a nedvességet. Amikor a nyomásszabályozó eléri a lekapcsolá-

si nyomást és a kompresszort összeköti a környezettel és ezzel párhuzamosan elkezdődik a 

regeneráció is. Ezt a már kiszárított sűrített levegő ellentétes irányú áramlásával történik. 

Miközben csökken a nyomás magával viszi a környezetbe az előző ciklus során a patron-

ban összegyűlt nedvességet. Van olyan légszárító melyhez 5-8 liter térfogatú regenerációs 

légtartály szükséges, de más típusnál a regeneráció történhet az üzemi légtartályból is. A 

légszárító leggyakrabban a nyomásszabályozóval egy közös egységet alkot. 

 

5.24. ábra: A légszárító, amikor a kompresszor 

tölti a légfék rendszert és az üzemi nyomást még 

nem érte el 

 

5.25. ábra: A légszárító, amikor a kompresszor 

által szállított sűrített levegőt a szabadba engedi 

és a patron regenerálódik 
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5.26. ábra: A légszárító működési diagramja 

Légszárító, olajleválasztó és a négykörös védőszelep kombinációja  

A Knorr-Bremse ZB 44 típusú légszárítója egy összetett szerelvény, mert ellátja az 

olajleválasztó, a nyomásszabályozó, a légszárító és a többkörös védőszelep feladatát is. A 

patron alatt, a ház alsó részén kialakított hűtő bordázat fokozza a kondenzátum kiválását. 

Az érintőlegesen a ház belsejébe belépő sűrített levegő perdületét a lemezből készült terelő 

fokozza, mely a képen látható. 

Így kicentrifugálódik a sűrített levegőből a szilárd és cseppfolyós szennyeződés. Innen 

áramlik tovább sűrített levegő a légszárító patronba, (a képen ez le van szerelve) mely megköti a 

nedvességet. Az alumínium öntvény házba szerelik be a négykörös védőszelepet, mely megfelel 

a legújabb Európai Uniós előírásoknak is (ECE 13 előírás 98/12 módosítás). 

 

5.27. ábra: Knorr-Bremse ZB 44 légszárító alsó része az olaj és kondenzátum 

leválasztó résszel és a négykörös védőszeleppel 
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Ikerpatronos légszárító 

Nagyobb sűrített levegő igényű járművekbe kétpatronos légszárítót építenek be. Ez 

folyamatos légszárítást tud végezni, mert amíg az egyik patron végzi a szárítást, a másiknál 

éppen a regeneráció valósul meg. A szelepváltás után ezek a feladatok megcserélődnek. 

Így folyamatosan elegendő idő áll rendelkezésre a regenerációra.  

 

5.28. ábra: Ikerpatronos légszárító (Wabco) 

OSC (Oil Separator Cartridge) 

Ez egy speciális légszárító betét, melynek gyártását néhány éve kezdték el a Knorr-  

Bremse-nél. A patron alsó részébe egy kiegészítő mikro-szűrő és egy olaj-csapda kombi-

nációját építették be. Ez utóbbi köti meg a sűrített levegőből a finom olajködöt, mielőtt az 

még az a patron belsejébe kerülne. Amikor a patronban elkezdődik a regenerációs folya-

mat, az ellentétes irányú sűrített levegő áramlás magával viszi az összegyűlt szennyeződé-

seket és a cseppekké összeálló olaj párát is külön gyűjtőtartályba. A hagyományos légszá-

rító betétek helyére szerelhető fel ez az új változat.  

 

5.29. ábra: OSC patron 
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Air Proceessing Unit (APU) 

Ez egy még az elektronikát nélkülöző, ezért hagyományosnak mondható működésű, 

de összetett sűrített levegő előkészítő egység. A kompresszor és a légtartályok közé szere-

lik be.  

Az egység részei: 

 légszárító, 

 nyomásszabályozó, 

 abroncstöltő egység, 

 többkörös védőszelep, 

 nyomáshatároló szelepek, 

 visszacsapó szelep, 

 elektromos nyomásérzékelő, 

 a fűtőbetét pedig opcionális, melyet a bemeneti csatlakozónál helyeznek el. 

A fenti részegységekből a különböző típusváltozatokat szerelnek össze. Alkalmazása azért 

előnyös, mert egy egység végzi a sűrített levegő előkészítését, így jelentősen csökken a 

beszerelési idő. 

 

5.30. ábra: Air Processing Unit Mercedes autóbusz alvázának végére szerelve 

Elektronikus sűrített levegő előkészítő egység (EAC) 

A korszerű fékrendszereknél 2004-től már az EAC elektronikus sűrített levegő elő-

készítő egységet (Electronic Air Control) alkalmazzák. Tehát az EAC a pneumatikát ötvözi 

az elektronikával. 

Az EAC elektronika által ellátott feladatok: 

 a sűrített levegő nyomásának szabályozása, 
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 szétválasztja az egyes köröket, 

 egymástól független, különböző nyomású köröket hoz létre, 

 a sűrített levegőből kivonja a vízpárát, 

 az EAC működése közben figyelembe tudja venni a gépkocsi pillanatnyi üzemálla-

potát. Ennek megfelelően működteti a kompresszort és a légszárító patron regene-

rációját.  

 

5.31. ábra: Knorr-Bremse EAC működési vázlat 

Knorr-Bremse EAC 2 

A kompresszortól érkező sűrített levegő az ”1”-es bemeneti csatalakozóhoz érkezik. 

Kinyitja a visszacsapó szelepet és eljut az áteresztő, illetve a nyomáskorlátozó szelephez. 

A töltés kezdetén az elektronika által vezérelt elektromágneses szelep reteszeli az áteresztő 

szelet, amely a rögzítő fék körét (23-as csatlakozó) látja el sűrített levegővel. Így ez a kör 

ebben az állapotban nem töltődik. Egy másik visszacsapó szelep nyitása után jut el a sűrí-

tett levegő az áteresztő szelephez. Az áteresztő szelepeknél beállított nyitónyomásoknál a 

nyomásmentes rendszer töltésekor a két üzemi fékkör töltése (21 és 22 csatlakozók) el-

sőbbséget élvez. A 2. fékkörben kialakult nyomás kapcsolja az EG-szelepet úgy, hogy ezu-

tán a rögzítő fék kör (23) már nem lesz összeköttetésben a környezeti levegővel. Az üzemi 

fékkörök (21 és 22) töltődése után fognak nyitni a mellék felhasználók (24 és 25) körei. 

Csak egy újabb áteresztő szelep nyitása után fog sűrített levegő áramolni a 26-os körbe.  

Miután az üzemi fékkörökben a hatóságilag megállapított fékhatáshoz elegendő 

nyomás kialakult, az elektronika kikapcsolja az elektromágnes szelepet. Ekkor az nyo-

másmentessé teszi az áteresztő szelep vezérlését, így az nyit a 3-as rögzítő fék kör töltése 

megkezdődik. 

Lekapcsolás 

Két érzékelő méri az üzemi fékkörökben kialakuló nyomást. A jármű gyártója által 

előírt és beprogramozott nyomás elérésekor átkapcsolja az elektronika az elektromágnest. 

A belső pneumatikus csatornán keresztül a szelep nyit és tisztítás, továbbá szárítás nélkül a 
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sűrített levegőt a szabadba engedi. A 4/27 csatlakozó, melyről az energiatakarékos komp-

resszorok vezérlése történik, nyomás alá kerül. A légtartályokban a nyomás megtartását 

visszacsapó szelep biztosítja.  

Regeneráció 

A hagyományos légszárítóknál a regenerációra vagy állandó térfogatot, (a regenerá-

ciós légtartály térfogata), vagy egy megadott időtartamot (az időkapcsoló) alkalmaznak. Az 

EAC-nél viszont állandó arányú regeneráció történik, melynél figyelembe veszik például a 

kompresszor üzemeltetési körülményeit is.  

A lekapcsolási fázisban a bemeneti csatlakozó 1 utáni csatornák egészen a visszacsa-

pó szelepig, továbbá a légszárító patron megközelítőleg nyomásmentessé válnak. A szintén 

átkapcsolt elektromágneses szelep sűrített levegőt enged a visszacsapó-szelep és a fojtófu-

rat felé. Ezen keresztül áramolva kiterjeszkedik a sűrített levegő és regenerálja a légszárító 

patron töltetét és a szabadba áramlik. A regeneráció akkor fejeződik be, amikor az elektro-

nika (ECU) az elektromágneses szelepet átkapcsolja. Ez programozható, de figyelembe 

vesz ehhez még más adatokat is, például a kompresszor fordulatszáma, a nyomásszint stb. 

Utóregeneráció 

A gyújtás kikapcsolása után az EAC elektronika egy rövid időre aktiválja a regenerá-

ciós fázist akkor is, ha a rendszer nem érte el a lekapcsolási nyomást. Így nedvesség, ami 

az utolsó regenerációig összegyűlt el tud távozni a rendszerből. 

Visszakapcsolás 

A gépkocsi gyártója által beprogramozott visszakapcsolási nyomás elérésekor az 

elektronika két elektromágneses szelepet átkapcsol. Emiatt két szelep csatlakozója nyo-

másmentessé válik, és ismét töltődik a rendszer.  

Nyomásbiztosítás  

A 3-as (rögzítő fék) kivételével az egyes körök biztosítása megfelel a többkörös vé-

dőszelepének. Valamely kör meghibásodásakor a többi ép körben a „biztosított nyomás” 

mérhető.  

A 3-as kör különlegessége: Ha a 3-as körben nyomáscsökkenést ismer fel az elektro-

nika a nyomásérzékelő jele alapján, meg tudja állapítani, hogy sűrített levegő felhasználás 

van –e, vagy meghibásodás. A két üzemi fékkör nyomását, melyeket két érzékelő figyel, 

ellátják a 23-as kör védelmét. Normál sűrített levegő felhasználás esetén az elektronika az 

elektromágnest árammentes állapotba kapcsolja, így a csatlakozás az áteresztő szelep felé 

nyomásmentessé válik. Mivel az üzemi fékkörök áteresztő szelepeinél teljes visszaáramlás 

lehetséges a teljes térfogat igénybe vehető a 3-as kör (rögzítő fék) részére. Ezért szükségte-

lenné válik a 3-as körhöz a külön légtartály. 

5.1.2.3. A nyomásszabályozó 

Ezt a szerelvényt a régebbi légfék rendszereknél alkalmazzák. A jármű gyártója által meg-

határozott üzemi nyomást szabályozza. A kezdeti időben gyártottak még veszteséges és 

veszteségmentes változatokat is. Újabban ez a szerelvény már a légszárítók részévé vált és 

egyúttal a patron regenerációját is szabályozza. 

Az alábbi fényképen látható változatnál a rugó feletti kupak elforgatásával lehet be-

szabályozni az üzemi nyomást. A beállítás után az alul lévő kontraanya meghúzásával le-

het a záró sapkát rögzíteni. A szerelvényen elhelyezett abroncstöltő csatlakozó lehetővé 
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teszi a gumiabroncsok fúvatását a szabályozottnál nagyobb nyomással és szűrt sűrített le-

vegővel. Ha az abroncstöltő csatlakozóra a tömlőt úgy csatlakoztatjuk, hogy a hollandert 

nem húzzuk meg teljesen a műhely sűrített levegő hálózatáról feltölthetjük a gépkocsi lég-

fék rendszerét és nem kell ehhez járatni a motort. A nyomásszabályozó szerelvényekbe 

biztonsági szelepet is beépítenek, ami a szabályozott nyomásnál nagyobb értékre van beál-

lítva. A korszerű gépkocsiknál a nyomásszabályozó és a fagymentesítő szivattyú feladatát 

már a légszárító látja el. 

A működési diagram kék színű töltőági nyomásgörbéjén jól látható a dugattyús 

kompresszor működése miatt a nyomáslengés. A szerelvény nyitónyomása 1,7 bar. Csak 

ennél nagyobb nyomásnál áramlik a sűrített levegő a rendszerbe. A lekapcsolási, vagy 

üzemi nyomás a diagramon 8 bar. Ha elérjük ezt a nyomást, a szelep bezár és a kompresz-

szor által szállított sűrített levegő a szabadba áramlik. A légfékrendszer töltése akkor fog 

ismételten elkezdődni, amikor a sűrített levegő felhasználása miatt a nyomás 7 bar-ra 

csökken a rendszerben. A lekapcsolási és a visszakapcsolási nyomások közötti különbség 

általában 1 bar körüli érték és a szelep felületei határozzák meg. Ha a rugó előfeszítésével 

növeljük a lekapcsolási (üzemi) nyomást, nagyobb lesz a visszakapcsolási nyomás is. 

 

5.32. ábra: Nyomásszabályozó 

 

5.33. ábra: A nyomásszabályozó működési diagramja 
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5.1.2.4. Többkörös védőszelep: 

A többkörös védőszelepnek az a feladata, hogy a fékrendszer egyes köreit egymástól szét-

válassza, illetve lehetővé tegye, hogy a különböző légtartályokat ugyanaz a kompresszor 

töltse. Biztonsági szempontból nagyon fontos szerepet tölt be. A korábbi dugattyús kivitelű 

változatokat felváltották a karbantartást nem igénylő, kopásmentes, membrános változatok. 

Gyakran a rögzítő fék kör biztosításához visszacsapó szelepet építenek be. A membrános 

változatnál a körönkénti nyitónyomások egyedileg beállíthatók.  

A többkörös védőszelepek újabb változatai teljesítik az EU legutóbbi követelményét, 

a rögzítő fék kör légtartályának leürítését a környezet felé, amikor az üzemi fék körében 

nincs meg a megfelelő nyomás. Ehhez a szerelvény közepébe egy újabb dugattyús szelepet 

építenek be. Rugó ellenében mozdítja el az üzemi fék egyik köre a dugattyút, mely alap 

helyzetben a szabad levegővel kötötte össze a rögzítő fék légtartályát. Egy bizonyos nyo-

másnál ez az összeköttetés megszűnik és a rögzítő fék légtartálya is elkezd töltődni. Ha a 

tartálynyomás nagyobb, mint a nyitónyomás a rögzítő fék oldhatóvá válik.

 

5.34. ábra: Négykörös védőszelep 

 

5.35. ábra: Az ECE 13 előírás 98/12 módosításának 

megfelelő négykörös védőszelep belső kialakítása 

Áteresztő szelepek  

Régebbi haszonjárműveknél gyakran csak kétkörös védőszelepet szereltek be és ezen ke-

resztül elsődlegesen az üzemi fék légtartályait töltötték. A többi légtartályba a sűrített le-

vegő áteresztő szelepeken keresztül érkezett. A rögzítő fék körénél például visszaáramlás 

nélküli változatot szereltek be. Az áteresztő szelepeknek egy előre meghatározott nyitó 

nyomása van. Ez azt jelenti, hogy a többi légtartály csak akkor kezd töltődni, amikor az 

üzemi fék légtartályaiban a nyomás egy bizonyos értéket már elért. Az alábbi működési 

diagramból kiderül, hogy a képen látható áteresztő szelep nyitó nyomása 4,2 bar, továbbá a 

vizsgált szerelvény visszaáramlás nélküli, mert a töltő ági nyomás lecsökkenésekor lezár és 

nem engedi a sűrített levegő visszaáramlását. Ezt általában a rögzítő fék körbe építették be. 

Korábban gyártottak még korlátozott visszaáramlású áteresztő szelepet is.  
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5.36. ábra: Áteresztő szelep 

 

5.37. ábra: Áteresztő szelep működési diagramja töltéskor 

5.1.2.5. Légtartályok 

A sűrített levegő tárolására szolgálnak. Nyomáspróbának alávetett nyomástároló edények, 

melyeket a tartályon rögzített műbizonylattal látnak el. Régebben a kívülről festett, belülről 

horganyozott acél légtartályokat alkalmazták. Ezeknél hegesztéssel vagy keményforrasz-

tással átalakítások, javítások nem végezhetők, mert leég a belsejéről a horganyréteg és ki-

számíthatatlan, hogy így a korróziónak meddig képes ellenállni. Újabban a lényegesen 

könnyebb, de drágább alumínium légtartályokat alkalmazzák. Gyakran a légtartályokat egy 

közös konzolra elő-szerelik és építik be aztán a gépkocsiba.  

5.1.2.6. Kiegészítő szerelvények 

Nyomásmérő  

A sűrített levegő ellátó rendszer fontos eleme a nyomásmérő. A haszonjárműveknél 

speciális kialakítású, kettős mutatóval ellátott nyomásmérőt szerelnek a műszerfalba, még-

hozzá fékkörönként egyet. Ezeket egymás mellett szokták elhelyezni. Az egyik mutató az 

üzemi fék légtartályában lévő nyomását mutatja, a másik pedig fékezéskor a fékkamrába 

kivezérelt nyomását. 
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Nyomáskapcsoló 

A légfékes járműveket a hazai és nemzetközi előírásoknak megfelelően a nyomásmé-

rőktől függetlenül el kell látni figyelmeztető fény és hangjelző berendezéssel. Akkor lép-

nek működésbe, amikor az üzemi fék légtartályaiban a nyomás rendellenes módon lecsök-

kent. A figyelmeztető jelzéseket nyomáskapcsolók működtetik. 

Vizsgáló csatlakozó 

A fékrendszerek megbontás nélküli vizsgálatához az egyes szerelvényeknél, például 

a légtartályoknál, fékkamráknál, a pedálszelepnél, a fékerő módosító előtt és után vizsgáló 

csatlakozókat szerelnek be. Az előírásoknak megfelelően ezek ISO 3583-1984 szerinti, 

visszacsapó szeleppel ellátott csatlakozók. 

A csatlakozó részt műanyagból készült záró sapka védi a szennyeződéstől. A nyo-

másmérő, vagy elektronikus nyomásérzékelő csatlakoztatható ide. 

Csövek és csőkötések 

A légfékrendszer egyes szerelvényei között különböző átmérőjű és anyagú csövek lé-

tesítenek összeköttetést. Korábban alkalmaztak hidegen húzott acélcsöveket, jelenleg már 

műanyagból készült (poliamid DIN 74324) csöveket használnak. A bontható csatlakozók-

nál a vontató és a pótkocsi között, vagy a rugózott kerekeknél, a kompresszor után hajlé-

kony gumitömlőket szerelnek fel. 

Acél csővel jelenleg már csak a kompresszor utáni részen találkozunk, ahol a nagy 

hőmérséklet miatt van rá szükség. Azért, hogy a cső ne rozsdásodjon, horganyozzák. A 

teljes fékrendszer azért nem acél csövezésű, mert körülményes és nehéz a rendszer össze-

szerelése. 

A műanyag csövek mérete és alkalmazási területei 

Külső átmérő 

x falvastagság 

(mm) 

Alkalmazási terület 
Max. üzemi nyomás 

(bar) 

4 x 1 Sebességváltók távkapcsolásához  

5 x 1 Sebességváltók távkapcsolásához  

6 x 1 Nyomásmérő, kapcsoló vezetékek 27 

8 x 1 Mellékfelhasználók (légrugó) 19 

10 x 1 vezérlő vezeték (rögzítőfék) 15 

12 x 1,5 üzemi fékrendszer csövei 19 

15 x 1,5 Levegőellátó rendszer (légtartályok) 15 

18 x 2 Levegőellátó rendszer (légtartályok) 16 

 

* Használatos még a 10x1,5 mm és a 16x2 mm-es csőméret, és a bevonattal ellátott műanyag csövek is  

A műanyag csövek alkalmazása előnyös, mert: 

 nincs korrózió, 

 rezgéssel, ütéssel, kopással szemben ellenállók, 

 a tükörsima belső csőfelület kedvező az áramlás szempontjából, 

 egyszerű a csőkötések megvalósítása, 

 hajlékonysága megkönnyíti a csövezést. 
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A műanyag csövek hőmérséklettűrése: 

Haszonjárműveknél alkalmazott sűrített levegő csövek üzemi hőmérséklete -40 
o
C 

+60 
o
C között változhat. A hőmérséklet növekedésével arányosan a maximálisan megen-

gedett nyomás csökken. +60 
o
C-nál nagyobb hőmérsékleten a poliamidból távozik a lágyí-

tószer és elveszti rugalmasságát. Ezért hőt sugározó részeknél, például a motornál, kipufo-

gócső közelében nem célszerű műanyag csövet használni. A kompresszor utáni meleg a 

sűrített levegőnél műanyag cső nem alkalmazható. 

A műanyag cső szerelése 

A csövet merőlegesen kell elvágni, amihez daraboló célszerszámot használnak. A 

műanyag cső hidegen és melegen egyaránt jól hajlítható. Hideg hajlítás után a cső igyek-

szik eredeti alakját visszanyerni, ezért rögzíteni kell. A cső megtörése úgy kerülhető el, ha 

betartják a gyakorlatilag megadott minimális hajlítási sugarat. 

Meghúzási nyomatékok műanyag csövek vágógyűrűs kötéseinél 

Cső méret 

(mm) 

Meghúzási nyomaték 

(Nm) 

6x1 12–14 

8x1 15–18 

10x1 20–30 

12x1,5 25–35 

15x1,5 30–40 

18x2 40–50 

A műanyag csövek hőmérsékletváltozáskor bekövetkező hosszváltozása az acélcsövekének 

tizenháromszorosa, amit a szerelésnél figyelembe kell venni. A műanyag csöveket 50-80 

cm-enként gumi, vagy elasztomer belső részű csőbilinccsel rögzíteni kell. Így elkerülhető a 

cső kidörzsölődése, sérülése és a zajt sem vezeti a felépítményre. A járműgyártók a mun-

kafolyamatok gyorsítása miatt gyorscsatlakozókkal szerelik a fékrendszert. 

5.1.3. Az üzemi fék rendszer 

Az üzemi fék rendszer szolgál a gépkocsi lassítására és megállítására. Nemzetközi és hazai 

hatósági előírások fogalmazzák meg a vele szemben támasztott követelményeket.  

A légfékes haszonjárművek üzemi fék rendszerének jellemzői: 

 a gépkocsi valamennyi kerekére hat,  

 fékhatása fokozatmentesen szabályozható,  

 szimmetrikus fékhatást fejt ki,  

 kétkörös kivitelű,  

 az egyik fékkör kiesésekor, a másik fékkörrel a biztonsági fékre előírt hatást képes 

kifejteni,  

 ha a légtartályokban a nyomás nem elegendő optikai és akusztikai figyelmeztető 

jelzést kell adjon, 

 a fékerő felosztásra a futóművek között az előírásoknak meg kell felelni, 

 ez laprugós járműveknél mechanikus működtetésű fékerő szabályozóval teljesíthető, 

 légrugós járműveknél a légrugó nyomástól függő fékerők valósulnak meg a hátsó 

futóműnél. 
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A fékerő módosítók szerkezeti kialakításuk szerint statikus, vagy dinamikus működésűek 

lehetnek. Attól függően, hogy követi –e a dinamikus kerékterhelés változásokat fékezés 

közben is. 

Az összetettebb változatokba relészelepet is beépítenek, így a fékkésedelem mérsé-

kelhető. Természetesen vannak egyszerűbb, relé hatás nélküli változatok is. 

A járművet el kell látni a nemzetközi előírás szerinti, a fékrendszerre vonatkozó adat-

táblával, mely a hatóságilag megkövetelt adatokat kell tartalmazza. Általában a vezetőfül-

kében, vagy más védett helyre szerelik fel. Ez alapján ellenőrizhető a fékerő módosító he-

lyes beállítása. A laprugós változatnál a rudazat hossza és a gépkocsi különböző terhelési 

állapotainál az adattábláról tudhatók meg az összetartozó nyomás értékek. A pneumatikus 

kapcsolási rajzon a diagnosztikai csatlakozókat X jelöli. Az elhelyezésükre vonatkozóan is 

vannak hatósági előírások. 

 

5.38. ábra: Haszonjármű légfékrendszere, kiemelve a pedálszelep 

 

5.39. ábra: Laprugós gépkocsi fék adattáblája 

 

5.40. ábra: Légrugós gépkocsi fék adattáblája
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Az üzemi fékrendszer részei: 

 Pedálszelep, 

 Fékerő módosító, 

 Fékkamra, 

 Üres - terhelt szelep, 

 Relészelep, 

 Illesztő szelepek, 

 Diagnosztikai csatlakozók, 

 Nyomásjelző és ellenőrző lámpák a műszerfalon, 

 Hangjelző berendezés. 

Az üzemi fékrendszer légtartályai:  

Motoros járművek üzemi fékrendszereinek légtartályait úgy kell megtervezni, hogy a 

fék nyolc teljes működtetése után a légtartályokban megmaradó nyomás nem lehet kisebb, 

mint ami a biztonsági fék működtetéséhez szükséges. A vizsgálat közben az energiatároló-

kat nem szabad tölteni. A segéd energiatárolók legyenek elkülönítve. Az üzemi fékhez 

általában 2 db. 40 literes légtartályt szerelnek fel. 

 

5.1.3.1. Pedálszelep: 

A pedálszeleppel szemben támasztott követelmények: 

 Az alkalmazott pedálerővel arányos nyomást vezérel ki, melynek legnagyobb érték 

megegyezik a pillanatnyilag rendelkezésre álló tartálynyomással. 

 A szelep által kivezérelt nyomás egyrészt a működtető erővel, másrészt pedig a pe-

dál elmozdulásával kell arányos legyen. 

A gépkocsivezető a közvetlen hatású kétkörös pedálszeleppel fokozatosan szabályozhatja a 

fékező nyomást a fékkamrákban, illetve munkahengerekben. Ezzel csökkenthető a jármű 

sebessége, vagy lejtőn állandó értéken tartó. Amennyiben szükséges, meg is tudja állítani a 

gépkocsit. A fékpedal lehetővé teszi a fékezőnyomás pontos beállítását mindkét fékkörben.  

A szelep beszerelési helyzete tetszőleges, de akkor kedvezőbb, ha a hangtompítóval 

ellátott 3-as csatlakozó alulra kerül. Általában a vezetőfülke egy erre a célra kialakított 

konzoljához rögzítik 4 db. M8, vagy M10-es csavarral. A fő-fékszelep rudazatos távmű-

ködtetés esetén a szelep a vezetőfülkén kívül rögzíthető az alvázra is. Biztosítani kell lega-

lább 14 mm –es működtetési utat. Régebbi gépkocsikban még találunk egymás melletti 

fékkör kialakítási változatot, melynél nincs egyik fékkörnél sem határozott elősietés. Az 

újabb változatoknál a fékkörök egymás felett vannak elhelyezve. Ezeknél a rudazat felőli 

felső körnél van határozott előre sietés. Ahol elősietés van, oda kötik be a hátsó fékkört, 

illetve a pótkocsi fék vezérlését.  

A felső fékkör kiesése esetén a dugattyúk egymásra felfekszenek és ilyenkor megnö-

vekedett pedálúttal ugyan, de az ép fékkörben lesz nyomáskivezérlés.  

Gyártanak fékpedállal ellátott és anélküli változatú fő-fékszelepet is. A környezetvé-

delmi előírásoknak megfelelően hangtompítóval is ellátják, hogy a fékoldási hirtelen nyo-

máscsökkenés ne befolyásolja hátrányosan a gépkocsi zajszintjét. 
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A pedálszelep működése:  

Menethelyzet:  

A fékpedál felengedett, alap helyzetében a légtartály csatlakozóknál 11, és 12 –es az 

üzemi nyomás mérhető. A 21, 22 –es a két fékkör kimeneti csatlakozója és a 3-as környe-

zeti levegő csatlakozó nyomásmentes.  

Részfékezés:  

A fékpedál lenyomásakor a rugókon keresztül a felső dugattyú lefelé mozdul. A 

nyomáscsökkentő szelep ekkor zár, a nyomásnövelő pedig nyit. Elkezdődik a nyomásnö-

vekedés a 21-es csatlakozónál. Ez a nyomás egyrészt visszahat a saját kör működtető du-

gattyújára, másrészt a másik kör dugattyújára is. Így némi késedelemmel a másik fékkör-

ben is elkezdődik a nyomásnövekedés. Ha a fékpedál nem mozdul tovább, a működtető 

erő, illetve a második körben a működtető nyomás és a kivezérelt nyomás egyensúlyba 

kerül, és kialakul a részfékezési kettős zárás. Ennek hatására a kivezérelt nyomás a fék-

kamrákban változatlan marad.  

 

5.41. ábra: A pedálszelep fékoldási alaphelyzetben 

Teljes fékezés: 

A fékpedál teljes lenyomáskor a nagy működtető erő miatt nem tud kialakulni a ket-

tős zárás, a nyomásnövelő szelep nyitva marad és a légtartály teljes nyomása kivezérlődik 

a fékkamrákba.  

Fékoldás: 

A fékpedál visszaengedésekor az előbb kivezérelt nyomások és a rugók a dugattyú-

kat visszamozdítják alaphelyzetbe, melynek hatására a nyomáscsökkentő szelepek nyitnak. 

A fékkamrák nyomása ezeken keresztül távozik a szabadba. Ezt követően a kerékfék szer-

kezetet működtető rudazatok visszakerülnek alaphelyzetbe.  

Biztonsági okból a pedálszelep belsejében a két fékkört egymástól két tömítés vá-

lasztja el. A közöttük lévő tér egy furattal a környezettel áll kapcsolatban. Ha itt sűrített 

levegő szivárgás észlelhető, arra következtethetünk, hogy a kettős tömítés egyike megsé-
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rült. Az egyik fékkör kiesése esetén a másik fékkör egy mechanikus rudazat segítségével 

lép működésbe. 

 

5.42. ábra: A pedálszelep befékezett helyzetben 

 

5.43. ábra: A pedálszelep visszaengedve fékoldási helyzetbe 
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5.44. ábra: Retarder kapcsolókkal ellátott pedálszelep fékoldási helyzetben. 

1 – Pedál; 2 – Dugattyú; 3 – „C”-tér; 4 – beömlő szelep; 5 – Furat; 6 – Szelep test; 7 – Dugattyú; 8 – „E”-

tér; 9 – Tömítés; 10 – Furat; 11 – Furat; 12 – Beömlő szelep; 13 – Szelep test; 14 – „B”-tér; 15 – Kiömlő 

szelep; 16 – Nyomó rúd; 17 – Levegő csatorna; 18 – „D”-tér; 19 – „A”-tér; 20 – Kiömlő szelep; 21 – Nyo-

mó rúd; 22 – Nyomó rúd; 23 – Gumirugó; 24 – Közdarab; 25 – Lökőrúd 

 

5.45. ábra: Pedálszelep működési diagram 
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A haszonjárművek tengelyterhelése az üres és a terhelt gépkocsinál szélsőséges érté-

kek között változik. Ehhez kell igazodjon a kerékfékszerkezeteknél a kivezérelt fékező 

nyomásnak. Ez a feltétel fékerő módosító beszerelésével teljesíthető. A laprugós gépko-

csiknál az alvázra szerelik fel a fékerő módosítót, amely a hátsó futóműhöz beállítható 

hosszúságú működtető rudazattal csatlakozik. A kivezérelt fékező nyomás a rudazat segít-

ségével beállítható. Értékét a gépkocsi gyártója adja meg, melynek betartásáról az üzemel-

tetőnek kell gondoskodni. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azonban, hogy a terhelés 

hatására a rudazatnál az elmozdulást a futómű rugójának karakterisztikája is befolyásolja. 

Ha az megváltozik, például egy másik rugó beszerelése miatt a fékerő módosító rudazatá-

nak beállítását is módosítani kell. A gépkocsi fékrendszerének adattáblája tartalmazza, 

hogy milyen tengelyterhelésnél mekkora kell legyen a kivezérelt fékkamra nyomás( lásd 

5.1.3. fejezet). Az alábbi ábra szemlélteti, hogy milyen jelentős (ötszörösénél is több) a 

hátsó futóműnél a tengelyterhelés változása üres és terhelt állapotban. Ehhez kell igazodjon 

az aktuális fékerő. 

 

5.46. ábra: A tehergépkocsi tengelyterhelésének változása üres és terhelt állapotban 

Fékerő módosító laprugós gépkocsikhoz:  

A haszonjárművekre vonatkozó nemzetközi előírások adhéziós követelményei a 

személygépkocsikénál kevésbé szigorúak és a tervező számára jelentősen nagyobb játékte-

ret biztosítanak például a hátsó tengely túlfékezése vonatkozásában. Ennek okai: 

 A hátsó kerekek megcsúszása miatt bekövetkező stabilitásvesztés kevésbé kritikus 

a haszonjárműveknél, mert sokkal nagyobb a tengelytáv, kisebb a haladási sebes-

ség, és nagyobb a gépkocsi tehetetlensége, mint a személygépkocsiknál. 

 A haszonjárműveknél a gazdaságosság miatt törekedni kell az első és hátsó tenge-

lyen a lehetőleg azonos kerékfékszerkezetek alkalmazására, a megközelítőleg azo-

nos fékbetét kopására, illetve a lehetőleg nem eltérő hő-terhelésére. 

Haszonjárműveknél a fékerő módosítást további szempontok is meghatározhatják: 

 A motoros kocsi és a pótkocsi terhelési állapottól függetlenül megfelelő fékerő ará-

nyokat kell kialakítani, továbbá be kell tartani a kompatibilitási előírásokat.  

 A fékpedál lenyomása és a járműszerelvény lassulása közötti összefüggés terhelés-

től függetlenül közel állandó értékű kell legyen. A városi autóbusznál a terhelési ál-

lapotok gyakori változásai miatt a jelentős változás zavarólag hat. 
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A haszonjárműveknél a fékerő módosítók sugaras karakterisztikájának alkalmazását 

az indokolja, hogy az üres és teljes terhelési állapot között a tengelyterhelések és a súly-

pont helyzete jelentősen változik. Ezért az adhéziós diagramban megfogalmazott követel-

mények teljesítése ezzel a karakterisztikával teljesíthető legjobban. A sugaras karakterisz-

tikát korábban főként a változó karáttételű, kétkarú emelőn egyensúlyt tartó vezérlődugaty-

tyúk elvére alapozták. A mai korszerű fékerő módosítókra a differenciális membrán felüle-

tű dugattyúval ellátott konstrukció jellemző.  

5.1.3.2. Fékerőmódosító szerkezetek 

Differenciál dugattyús, tengelyterhelés függő fékerő módosító  

Ez a legegyszerűbb, legrégebben gyártott dinamikus tengelyterhelés függő változat. 

A nyomásváltoztatási tartományon túl a működtető kar tovább is elmozdulhat, egészen az 

ütközési véghelyzetekig. A differenciális membrán felületű dugattyúval látták el. 

Fékoldási helyzet teljes terhelésnél 

Az 1-es csatlakozóhoz a főfékszelepet, a 2-eshez a fékkamrákat kötik be. A teljesen 

terhelt gépkocsinál a futóműbe szerelt hordrugók karakterisztikájától függően a felépít-

mény alacsonyabbra kerül, vagyis közelebb a futóműhöz. Az ennek megfelelő felső hely-

zetben tartja a működtető rudazat a forgáspontja körül elfordulva a nyomás beállító csősze-

lepet. A vezérlő dugattyú a belsejébe szerelt zárt visszacsapó szeleppel együtt a felső szél-

ső helyzetbe van. Fékoldáskor, függetlenül a gépkocsi terhelésétől a 2-es csatlakozó a sze-

lepcső a 3-as légköri nyíláson keresztül a környezeti levegővel van összekötve. 

A szelepházban lévő trapéz alakú lemezek sugár irányú elhelyezésű lemezekre tá-

maszkodik fel a gumimembrán. Ellentétes irányú trapéz alakú lemezeket szerelnek a du-

gattyúra is. Ezek azonban csak olyan magasak, hogy a házhoz rögzített lemezek közül nem 

emelkednek ki, ezért azokra nem támaszkodik fel a membrán. 

 

 

5.47. ábra: Wabco 475 701 típusú, dinamikus tengelyterhelés függő fékerő módosító 

Fékezés, teljes terhelésnél 

A pedálszeleppel kivezérelt fékező nyomás az 1-es csatlakozón keresztül a dugattyút 

lefelé mozdítja. A megkerülő csövön keresztül a nyomás az alsó kis dugattyún keresztül a 

működtető csőre is erőt fejt ki. Hatására feltámaszkodik a visszacsapó szelepre, mely lezár-
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ja a furatát. A nyomás növekedésekor nyit a szelep és a pedálszelep nyomása megjelenik a 

2-es csatlakozónál. Ez a nyomás belső csatornán keresztül eljut a membrán alsó felületére. 

A terhelési állapottól függően a nagyobb felülete a házhoz rögzített lemezekre támaszkodik 

és a kisebb a dugattyúhoz rögzített lemezekre. Ezért a kivezérelt sűrített levegő nyomásá-

ból a dugattyúra ható visszamozdító erő kicsi lesz. Így megtörténik a teljes nyomáskivezér-

lés. Az 1-es csatlakozón belépő nyomás és a 2-esen kilépő egymással azonos lesz. 

Részfékezéskor, amikor a vezető a fékpedált nem nyomja le teljesen, a belső szelep-

nél kettős zárás alakul ki. A cső furata is és a visszacsapó szelep is zárt. 

Fékoldáskor az 1-es csatlakozó nyomásmentessé válik, a fékkamra nyomása a du-

gattyú alsó részére hat és azt megemeli, a csövön keresztül a fékkamra nyomás a szabadba 

távozik. 

Fékezés üres járműnél 

A kisebb terhelés kirugózást eredményez. Hatására a működtető kar ferdén lefelé 

mutat, a szelep belsejében lévő vezérlő csövet alsó helyzetben tartja. Fékezéskor a pedál-

szeleppel kivezérelt nyomás a dugattyút lefelé mozdítja és megjelenik a fékkamráknál is. A 

dugattyú nagy elmozdulása miatt az ahhoz rögzített lemezek magukkal viszik a membránt 

és a kivezérelt nyomás annak teljes alsó felületére visszahat. Emiatt kisebb nyomásnál kö-

vetkezik be a kettőszárás. 

Fékezés részterhelésnél 

A működtető cső helyzete a pillanatnyi terhelési állapottól, illetve a dinamikus ten-

gelyátterhelődéstől függ. A be és a kivezérelt nyomások közötti viszonyt a membrán hatá-

sos felületének nagysága fogja meghatározni.  

 

Relé hatású fékerő módosító laprugós futóműhöz  

Az automatikus működésű, relé hatású fékerő módosító feladata, hogy a laprugós 

hátsó tengelynél a fékező nyomást a mindenkori terhelési állapotnak megfelelően módosít-

sa. Ez a szerelvény több feladatot is ellát. 

A következő részekből áll: 

 előresietést lehetővé tevő dugattyús rész a vezérlő bemenetnél,  

 relészelep-rész  

 differenciálmembrános terhelés érzékelő rész.  

A szerelvényt a jármű alvázára, a hátsó futómű közelében, egy erre a célra kialakított kon-

zolra szerelik. Egy rudazattal csatlakozik a futóműhöz, melyet a felszerelést követően a 

jármű adattáblájának megfelelően be kell állítani. Először a terhelés érzékelő kar hosszát 

kell mm pontossággal beszabályozni, majd ezután nyomásmérőket csatlakoztatva a függő-

leges kar hosszának változtatásával be kell állítani a típustáblán megadott megfelelő kive-

zérelt nyomást. Ezt általában üres járműnél szokták elvégezni, de ezt követően célszerű 

bizonyos terhelési állapotokban is ellenőrizni a beállítás helyességét. 
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5.48. ábra: A fékerő szabályozó elhelyezése a hátsó futómű közelében. Működtető rudazattal csatlakozik a 

futóműhöz 

 

5.49. ábra: Laprugós gépkocsi fékerő módosítója a pedálszelep és a fékkamrák közé van bekötve 

A működtető rudazat szétcsúszása, törése vagy hiánya esetén a szelepház alsó részébe be-

épített lemezrugó szélső helyzetbe fordítja a vezérlőtárcsát, amikor az körülbelül a fél ter-

helésnek megfelelő nyomásarányt állítja be. 

A szelep középső részébe beszerelt másik kettős szelep és a dugattyú relészelepként 

működik, mely a légtartályból az 1-es csatlakozóhoz érkező sűrített levegőt felhasználva a 

fékerő módosító által beállított, terhelés függő nyomást fogja kivezérelni.  

A fékerő módosító működése dinamikus, hiszen nincs benne olyan mechanikus al-

katrész, mely fékezés közben megakadályozná a mozgató rudazat és a vezérlő tárcsa hely-

zetének megváltozását.  
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Működés: 

Menet helyzet: 

A 4-es (vezérlő bemenet) és a 2-es (kivezérelt nyomás) csatlakozók nyomásmente-

sek. Az 1-es csatlakozón tartálynyomás mérhető. A rudazat hossza megfelel a fék adattáb-

lán megadott értéknek. 

Fékezés: 

A fékpedál lenyomásakor a 4-es vezérlő bemenetnél megjelenik a fő fékszeleppel ki-

vezérelt fékező nyomás. Ez működésbe hozza 0,6 bar felfektetési nyomás kivezérlését el-

végző felső dugattyús egységet, majd elkezdődik a terheléssel arányos nyomáskivezérlés. 

A relészelepként is működő változatnál a pedálszeleptől csak vezérlő jel érkezik, melynek 

hatására az ehhez a futóműhöz tartozó légtartályból vezérli ki a tengelyterheléssel arányos 

fékező nyomást. A jármű terhelési állapotának megfelelő helyzetben van a középső excen-

ter. Így a fékező nyomás egyrészt a terheléstől, másrészt a fő fék szelep által kivezérel 

nyomástól függ. A fékkamrákba kerülő fékező nyomást a fékerő módosítóba beépített 

relészelep fogja kivezérelni.  

 

5.50. ábra: Differenciál membrános működésű fékerő módosító 

A 4-es bemeneten megjelenő nagyobb vezérlő nyomás és a nagyobb terhelés nagyobb fék-

kamra nyomást fog eredményezni. A dinamikus tengelyterhelés változásokat fékezés köz-

ben is a terhelésérzékelő kar helyzetének megváltozása révén a fékerő módosító követni 

fogja. Az érzékelő rudazat sérülése, törése esetén a belső rugó az excentert közép állásba 

fordítja. Ez a félig terhelt állapotnak felel meg. 

Fékoldás: 

A fékpedál visszaengedésekor a 4-es vezérlő bemenetnél megszűnik a nyomás. A 

relészelep dugattyúja felfelé mozdul és így annak csőszerű végződése a szabadba engedi a 

fékkamra nyomását. 



5. HASZONJÁRMŰVEK LÉGFÉKRENDSZEREI  283 

 

 Kőfalusi Pál, Varga Ferenc, BME  www.tankonyvtar.hu 

Teljes fékezés: 

A fékerő módosító által kivezérelt nyomás ebben az állapotban a terhelés érzékelő 

kar helyzetétől függ. A terhelés miatt berugózott helyzetben nagyobb, mint amikor a terhe-

lés hiánya miatt a futóműnél kirugózás történik.  

 

5.51. ábra: Teljes fékezés üres és terhelt gépkocsinál 

Fékerő módosító légrugós gépkocsihoz: 

A relé hatású automatikus működésű fékerő módosító a mindenkori terhelési állapot-

nak megfelelően folyamatosan változtatja a fékező nyomást a hátsó kerekeknél, méghozzá 

a dinamikus tengelyterhelés változással arányosan. Szerkezetét tekintve hasonlít a laprugós 

változatéhoz, de ennél a terhelés változással arányosan változó légrugó nyomás végzi az 

állítást. Ezúttal nem körhagyót fordít el, hanem egy különleges palástfelületű dugattyút 

mozdít el. 

 

5.52. ábra: Fékerőmódosító légrugós felfüggesztéshez 



284  GÉPJÁRMŰ-FUTÓMŰVEK II. 

www.tankonyvtar.hu   Kőfalusi Pál, Varga Ferenc, BME 

A differenciális membrán felületű fékerő módosítók működésének az a lényege, 

hogy az alulról ható nyomásból származó erőt a membrán olyan mértékben adja át a du-

gattyúnak, amilyen mértékben a vele együtt mozgó sugár irányú lemezek kiemelkednek a 

házban elhelyezett hasonló kialakítású lemezek közül. Ezt illusztrálja a mellékelt fénykép. 

Mivel a 4-es csatlakozóhoz érkező vezérlő nyomás az állandó felületű dugattyúra, a kettős 

szeleppel beállított, módosított nyomás ugyanakkor a változtatható hatásos felületű memb-

ránra hat, így a szelep alkalmas a változó nyomásarányok létrehozására. 

A differenciális membránnal működő fékerő módosító nyomásaránya attól függ, 

hogy a nyomáscsökkentő szelepcsövet milyen helyzetbe állítja be a különleges geometriai 

kialakítású emelőpálya. Ezt a jármű tengelyének pillanatnyi terhelése alapján a futóműhöz 

kapcsolódó mechanikus rudazat, vagy a légrugók nyomása állítja be. 

Ezt a fékerő módosítót felfektetési nyomásszabályozással is ellátták, ami azt jelenti, 

hogy a sugaras karakterisztika csak egy bizonyos kivezérlési 0,4-0,6 bar nyomásnál na-

gyobb értéknél érvényesül. Erről a szelepház felső részébe beépített kettős szelepből, du-

gattyúból és rugóból álló nyomáshatároló szelep gondoskodik, mely a fenti nyomásig fel-

tölti a membrán feletti teret is. Így ezen a szakaszon a membránra felülről és alulról is azo-

nos erő hat, a kettős szelep nyitva van, nyomásmódosítás nélkül jut keresztül a szerelvé-

nyen a sűrített levegő. Erre azért van szükség, mert ez a nyomás kisebb, mint a dobféknél a 

fékpofák felfektetési nyomása és ezért még nem alakul ki fékerő. Ha tehát a részterhelési 

állapotokban a nyomásarány kezdettől fogva érvényesülne, az első kerékfék szerkezetek 

jelentős túlterhelésével, illetve a hátsók kihasználatlanságával járna. 

 

5.53. ábra: Differenciál membrános fékerő módosító légrugós gépkocsihoz 

Működés: 

Menet helyzet: 

A fékpedál nincs lenyomva, ezért a 4-es és a 2-es csatlakozók is nyomásmentesek. 

Az 1-es csatlakozónál folyamatosan a mindenkori tartálynyomás mérhető.  
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Fékezés: 

A fékpedál lenyomásakor a 4-es bemenetnél megjelenik a fő-fékszeleppel kivezérelt 

fékező nyomás. Ez működésbe hozza 0,6 bar felfektetési nyomás kivezérlését elvégző fel-

ső dugattyús egységet, majd elkezdődik a terheléssel arányos nyomáskivezérlés. A 41-es és 

a 42-es csatlakozókhoz a futómű bal és a jobb oldali légrugóinak nyomása van bekötve. 

Ezek együttesen tartják a rugó ellenében a különleges palást kialakítású dugattyút a pilla-

natnyi jármű terhelési állapotának megfelelő helyzetben. Fékezés közben, ha a dinamikus 

tengelyátterhelődés miatt változik a légrugók nyomása ez befolyással lesz a fékező nyo-

másra is. 

Fékoldás: 

Fékoldáskor a speciális kialakítású dugattyú (6) felfelé mozdul és nyit a nyomás-

csökkentő szelep. Elkezdődik a fékkamrák nyomásának csökkenése. 

Ha az egyik légrugótól érkező vezérlő nyomás kiesik a kivezérelt fékező nyomás kb. 

a fele lesz, mint amikor mindkét légrugótól megérkezik a vezérlő jel. Ha egyik légrugótól 

sem érkezik vezérlő jel a fékezési folyamat az üres járműnek fog megfelelni. 

5.1.3.3. Fékkamrák, fék munkahengerek: 

Dugattyús fék munkahengerek 

A légfék rendszereknél korábban dugattyús munkahengereket alkalmaztak, melynek 

előnyös tulajdonsága a viszonylag hosszú löket volt, ezért nem volt érzékeny az utánállító 

megfelelő működésére. Ezért fokozottabb fékbetét kopásnál is biztonságos működést tett 

lehetővé. 

Hátrányos volt viszont, és lerövidítette használhatóságát a fékezés közben egymáson 

elmozduló dugattyú és henger, valamint a közéjük beépített tömítés kopása. Ez bizonyos 

mértékben korlátozta az élettartamot. 

Fékoldáskor, a fékező nyomás megszűnésekor a dugattyú elé beszerelt rugó mozdítja 

azt vissza fékoldási alaphelyzetbe. 

5.1.3.3.1. Fékkamrák  

A fék munkahengereket a kopásmentesen működő, bár kisebb löketű fékkamrák váltották 

fel. Ennél a két lemezből sajtolással előállított ház fél közé fogják be a szövetváz erősítésű, 

speciális gumiból készült membránt, ami egyúttal a tömítés feladatát is ellátja a ház felek 

között. A fékkamra két felét egy speciális profilú acéllemezből sajtolt szalag szorítja össze, 

amikor meghúzzuk a rögzítő csavart. Ez a konstrukció lehetőséget arra, hogy az összefoga-

tó szalag meglazítása után a fékkamra csatlakozóját, ha szükséges a csövezés irányának 

megfelelő helyzetbe fordítsuk. Egyúttal lehetőséget ad a membrán cseréjére is, amennyiben 

az sérült, vagy elszakadt. 

A futómű erre a célra kialakított tartójára általában két csavarral rögzítik a fékkamrát, 

illetve a fékkamrákat. Általában az első futóműnél membrános fékkamrát, a hátsónál rugó-

erő tárolós rögzítő fék egységgel kiegészített úgynevezett „kombinált munkahengert” al-

kalmaznak. Az üzemi fék rész ennél is membrános fékkamra. 

Ezek az egységek alakítják át kivezérelt nyomást mechanikai munkává. 
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A futóműre úgy kell felszerelni, hogy a szellőző nyílásuk alul legyen, a többit nyílást 

pedig műanyag dugóval be kell zárni, hogy a kerékről menet közben felspriccelő víz ne 

kerülhessen a belsejébe. 

 

  A fékkamra elhelyezése a fékrendszerben 

 

5.54. ábra: A fékkamra szimbolikusábrázolása és befékezett állapotban 

A fékkamrák hátrányos tulajdonsága az, hogy a nyomás növekedésével átfordul a memb-

rán és növekszik a benne ébredő feszültség, továbbá kezd felfeküdni a ház másik felére. 

Ezek miatt egy bizonyos lökethossz után az egyre nagyobb nyomás nem fog működtető erő 

növekedést okozni. Valójában a teljes löket 1/3 része használható fékezésre.  

A dobfékeknél a fékkamrák és a kombinált munkahengerek is villában végződő ru-

dazattal csatlakoznak a fékkarhoz, melybe az automatikus utánállítót is beszerelik.  
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5.55. ábra: A membrán helyzete befolyásolja a működtető erő nagyságát 

A tárcsafékeknél alkalmazott fékkamrák  

A tárcsafékeknél a fékkamrát közvetlenül a féknyeregre szerelik fel. Legömbölyített 

végű rudazat segítségével adja át a működtető erőt a féknyeregbe szerelt karnak. Ha lesze-

relik a fékkamrát a féknyeregről fontos az egymással érintkező felek ellenőrzése és új tö-

mítéssel történő összeszerelése. 

A gépkocsira mindig a gyártó által előírt méretű fékkamrát kell felszerelni.  

Az új optimalizált fékkamra: 

Ennél a változatnál a ház két felét gyárilag összeperemezik és utána felületkezeléssel 

védik a korróziótól. Automatikus működésű gépsoron szerelik össze. Jobb a zárása és a 

központossága. Ezt a kivitelt a korábbi 20 bar helyett 40 bar próbanyomással vizsgálják. 

Így tehát szétszerelésre, a ház két felének egymáshoz képesti elfordítására, amennyiben a 

rögzítő csavarokhoz képest a sűrített levegő csatlakozó nem megfelelő helyzetben van, 

javításra, a membrán cserére, nincs lehetőség. 

A szorítógyűrű elmaradása miatt hosszabb az élettartama és jobb a tömítettsége. Na-

gyobb a megbízhatósága. 
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5.56. ábra: Dobféknél alkalmazott hagyományos fékkamra. 

 

5.57. ábra: Tárcsaféknél alkalmazott új „racionalizált” fékkamra 

5.1.3.3.2. Kombinált munkahengerek 

Rugóerő tárolós kombinált fék munkahenger: 

A hátsó futóműre szereik fel. Az üzemi-, és a rögzítő fékhez hozza létre a működtető 

erőt. Membrános üzemi fék kamrából és dugattyús rugóerő tárolós részből áll, mely utóbbi 

negatív nyomáskivezérlésű. A hátsó futómű erre a célra kialakított tartójára szerelik. Az 

automatikus utánállítóval ellátott fékkarral egy tengely közbeiktatásával fordítja el a fék-

kulcsot. Így jön létre a fékező nyomaték. 
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5.58. ábra: Rugóerő tárolós kombinált fék munkahenger a hátsó futóműre szerelve 

Az újabb típusváltozatoknál az úgynevezett „racionalizált kivitel”-eknél az egyes részek 

gyárilag összeperemezettek, ez azt jeleni, hogy roncsolásmentesen nem szerelhetők szét. A 

régiekhez csavaros bilincseket használtak, melyek megbonthatók. Az előfeszített rugó 

nagy energiát tárol. Ezért a szétszerelhető változatok megbontását csak az erre a célra ké-

szített készülékben szabad elvégezni. A különböző típusváltozatoknál egy, kettő és három 

rugó beépítésű kivitelekkel is találkozhatunk. 

 

5.59. ábra: Hagyományos kivitelű rugóerő tárolós munkahenger 

 

5.60. ábra: Racionalizált kivitelű rugóerő tárolós munkahenger 
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. 

 

5.61. ábra: A kombinált fék munkahenger karakterisztikája 

Szükség fékoldás 

Erre a lehetőségre akkor kerül sor, amikor a gépkocsi motorja nem indítható és a sű-

rített levegő rendszer leürült. A rugóerő tárolós munkahenger ilyenkor befékezve tartja a 

gépkocsit. Ezért nem lehet eltolni, sem pedig elvontatni. Ilyenkor a kombinált fék munka-

henger szükségoldó csavarjának elforgatásával a dugattyút a rugó ellenében el lehet moz-

gatni egészen a fékoldási helyzetbe. A gépkocsi így vontatható állapotba kerül, bár a rögzí-

tő fék ebben az állapotban nem működik. A javítás után vissza kell állítani a szükségoldó 

csavart az eredeti helyzetébe, mert különben nem fog működni a rögzítő fék. 

5.1.4. Rögzítő fék rendszer 

Rögzítő fék rendszer feladata és a vele szemben támasztott követelmények  

A rögzítő fék rendszer mechanikus elemekkel tartja rögzített helyben a haszonjármű-

veket, illetve a járműszerelvényeket a vezető távollétében akkor is, ha már a légtartályok-

ban megszűnt a nyomás. Befékezett helyzetben az akaratlan fékoldással szemben biztosí-

tott kell legyen. Az üzemi féktől elkülönített a működése, de lehetnek azzal közös alkatré-

szei is. Az előírások szerint feltöltött rendszernél utántöltés nélkül képes legyen 3 beféke-

zésre és három kifékezésre. Működésekor hasson a pótkocsi fékrendszerére is. Meghibáso-

dás esetén legyen lehetséges a mechanikus, vagy a pneumatikus szükségoldás. Olyan kell 

legyen a kivitele, hogy ha nyomásvesztés lép fel a töltő vezetékben, vagy a pótkocsi légtar-

tályában automatikusan ne fékeződjön be. 

A rögzítő fék rendszer részei: 

 Légtartály, 

 rögzítő fék szelep, 

 relészelep (addíciógátlós relészelep), 

 rugóerő tárolós kombinált munkahenger, 

 visszacsapó szelepek, 

 kétutas szelep. 
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5.63. ábra: Rögzítő fék rendszer 

5.1.4.1. Rögzítő fék szelep 

A gépkocsivezető a rögzítő fék szeleppel tudja befékezni, illetve oldani a gépkocsi rögzítő 

fékjét. A műszerfalon, illetve a vezetőfülke olyan részén helyezik el, hogy a vezetőülésből 

könnyen elérhető legyen. Biztosítani kell a teljes működési tartományban a kar szabad el-

fordíthatóságát. Úgy célszerű elhelyezni, hogy beszereléskor a 3-as csatlakozó (a környezet 

felé) lehetőleg alulra kerüljön. Különböző típusváltozatokkal találkozhatunk. Az újabb 

rögzítő fék szelepeket elektromos kapcsolóval is ellátják, amely az elektronikus fék rend-

szernek ad információt a befékezett állapotról. Ilyenkor az elektronika letiltja az üzemi fék 

nyomáskivezérlését és ezzel megakadályozható a két fékrendszer hatásának összeadódása. 

A rögzítő fék rendszernél a sűrített levegő csatlakozók kisebb átmérőjűek azért, hogy a 

bekötésnél ne lehesse összetéveszteni más szerelvénnyel. Ellentétben a többi rendszerrel a 

rögzítő fék negatív nyomáskivezérlésű. Ez azt jelenti, hogy menet állapotban kivezérli a 

teljes tartálynyomást, mely a dugattyúra hat és összenyomja a rugót és a gépkocsi rögzített 

állapota megszűnik. Befékezett helyzetben a rögzítő fék szelep kimeneti csatlakozója 

nyomásmentes, így a kombinált fék munkahengerben lévő előfeszített rugó befékezi a jár-

művet. 
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5.64. ábra: Rögzítő fék szelep 

Fékoldás: 

A fékkar alaphelyzetben van (menet állás), és emiatt a beépített szelepek nyitott álla-

potban. Az 1-es csatlakozóhoz bekötött légtartály nyomása megjelenik a 21-es és a 22-es 

kimeneti csatlakozóknál is.  

Részfékezés  

Ha a rögzítő fék szelep karját a rajzon bejelölt „0” helyzetből elmozdítjuk az „I” 

helyzetig a körhagyó a rugó ellenében elmozdítja a szelepeket. A nyomásnövelő szelep zár, 

a nyomáscsökkentő pedig nyit, ennek eredményeként csökken a nyomást a kimeneti csat-

lakozónál. Ez a részfékezési helyzet. A kar szöghelyzetével arányos lesz a fékező nyomás. 

Ez a működési mód a biztonsági fék feladatát látja el. A „0” és az „I” helyzetek közötti 

szakaszon, ha elengedik a kart, a rugó segítségével automatikusan visszatér a fékoldási 

helyzetbe. 
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5.65. ábra: Rögzítő fék szelep fékoldási helyzet-

ben 

 

5.66. ábra: Rögzítő fék szelep befékezett helyzet-

ben 

Rögzítő fékezés: 

A működtető kart egy kicsit túl kell mozdítani az „I” helyzeten. Ekkor a kar retesze-

lődik és a körhagyó lefelé mozdítja a szelepeket és a 21-es, valamint a 22-es csatlakozók 

nyomásmentessé válnak. A rugóerő tárolós munkahengerbe beszerelt előfeszített rugó be-

fékezi a hátsó kerekeket. 

A befékezett, reteszelt helyzetből a féket csak úgy lehet oldani, ha a reteszelő gyűrűt 

felfelé megemelik.  

Kontroll helyzet: 

Pótkocsis szerelvénynél használatos a kontrol pozícióval is ellátott rögzítő fék szelep 

változat. Autóbuszoknál például az egyszerűbb kontrol helyzet nélküli változatot alkal-

mazzák. A kontrol helyzet a szelepről készült első metszeti ábrán a „II” helyzetként van 

jelölve. Amikor a vezető a működtető kart a befékezett helyzeten túl rugó ellenében idáig 

elmozdítja, a körhagyó 3-as nyúlványa lenyomja a 6-os szelepet. A rugó ellenében az lefe-

lé mozdul és a légtartályból nyomást vezérel ki a 22-es csatlakozóhoz, melyet a pótkocsi 

fékvezérlő szelepéhez kötnek be. Ez a fokozatos nyomásnövelés kifékezi a pótkocsit. Így a 

gépkocsivezető meggyőződhet arról, hogy a szerelvény nem fog elgurulni, ha a hosszabb 

parkolási idő közben a tömítetlenségeken keresztül elfogy a sűrített levegő a pótkocsi lég-

tartályából és emiatt az kifékeződik. 
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5.67. ábra: Rögzítő fék szelep a „kontroll” helyzetben 

Pneumatikus szükségoldás 

Van olyan rögzítőn fék szelep változat is, melyet a pneumatikus szükségoldás lehető-

ségével is elláttak. Ez egy másik légtartályból sűrített levegővel tudja oldani a rögzítő fé-

ket. Ez akkor használható, amikor a rögzítő fék rendszerhez tartozó saját légtartálya vala-

milyen meghibásodás miatt kiürült. 

5.1.4.2. Relészelep 

Feladata a nagy lökettérfogatú rugóerő tárolós munkahenger gyors feltöltése és le-

ürítse. A relészelepet a munkahenger közelében úgy célszerű felszerelni az alvázra, hogy a 

3-as kimenete lehetőleg alulra kerüljön. Az 1-es csatlakozóhoz a légtartályt kell bekötni. 

Ha a 4-es vezérlő bemenet nyomásmentes a 2-es kimeneti csatlakozó is atmoszférikus 

nyomású. 

 

5.68. ábra: Relészelep 
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5.69. ábra: A relészelep metszete. 

Részei: 1 – Nyomásnövelés; 2 – Nyomáscsökkentés; 3 – Dugattyú; 4 – Szelep egység. 

Csatlakozások: 1 – Energia bemenet; 2 – Energia kimenet; 3 – Környezeti csatlakozó; 4 – Vezérlő bemenet 

A relészelep működése: 

Amikor a fékrendszer fel van töltve sűrített levegővel az 1-es csatlakozónál tartály-

nyomás van. Ha a 4-es vezérlő bemeneti csatlakozó nyomásmentes, a 2-es kimeneti csatla-

kozó is az. Ha nyomás vezérlődik ki a 4-es bemeneti csatlakozóhoz, az lefelé mozdítja a 

dugattyút (3). Ekkor a nyomáscsökkentő szelep zár. Amikor a dugattyú (3) tovább mozdul 

lefelé és nyitja a nyomásnövelő szelepet (1). A kivezérelt nyomás megjelenik a kimeneti 

csatlakozónál (2). Ez a nyomás visszahat a dugattyúra (3) és kialakul az egyensúlyi helyzet 

és a szelepeknél a kettős zárás. 

 

5.70. ábra: A relészelep működési diagramja 

Kombinált relészelepek 

A relészelepek alapkivitelén kívül összetett, két szerelvény összeépítés révén megva-

lósított egységeket is gyártanak. A Wabco 973 011 200 típusú relészelep különböző 

alváltozatait egy túlterhelés védő kétutas szeleppel is elláttak. Ennek az a feladata, hogy 

amikor egyszerre működtetik az üzemi és a rögzítő féket, megakadályozza a fékdob mec-

hanikai túlterhelését. Az egyik fékrendszer működésekor a másikat oldja. 
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Addíció-gátlós relészelep 

A két dugattyúval ellátott relészelepnél a vezérlő bemenetekhez a 41-es csatlakozó-

hoz az üzemi féket, a 42-es hez pedig a rögzítő féket kötik be. Menet helyzetben (bal oldali 

ábra) az üzemi fék nyomásmentes, a rögzítő fék pedig kivezérli a teljes tartálynyomást. 

Amikor a rögzítő fék befékezett helyzetben van és a gépkocsivezető (például kiszál-

lás közben) véletlenül rálép a fékpedálra az üzemi fék is működésbe lép. A két fékrendszer 

által kifejtett erő a fékkulcson összeadódik, ami a fékdobot el is repesztheti. Ennek meg-

akadályozására ez az összetett relészelep a rugóerő tárolós részbe nyomást vezérel ki és 

kifékezi azt (jobb oldali ábra). 

 
 

 

5.71. ábra: Knorr-Bremse addíció-gátlós relészelep 

5.1.5. Pótkocsi fékvezérlés 

A pótkocsi fékezéséhez a vontatón a következő szerelvényeket kell elhelyezni: 

 pótkocsi fék vezérlő szelep, 

 töltő és fékező vezeték, 

 kapcsolófejek, 

 elzáró szelepek. 
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5.72.ábra: A pótkocsi fékezés szerelvényei a vontatón 

 

5.73. ábra: Két vezetékes pótkocsinál csatlakoztatva vannak a sűrített levegő csövek (piros - töltő vezeték, 

sárga - fékező vezeték), továbbá az elektromos és az ABS vezetékek 

5.1.5.1. A pótkocsi fékvezérlő szelep 

Feladata a pótkocsi fékezési folyamatának vezérlése. Ezt a szerelvényt a vontatóra 

szerelik. Rajta keresztül tölti a vontató a pótkocsi légtartályait és így ellátja energiával a 

pótkocsi fékrendszerét. További feladata, hogy amikor a vontató egyik üzemi fék köre, 

vagy a rögzítő fékje működik, fékezési parancsot adjon a többnyire sárga színű fékező ve-
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zetéken keresztül a pótkocsinak. A pótkocsi fékvezérlő szelepnek az érdekessége az, hogy 

az üzemi fék mindkét körénél pozitív-, a rögzítő féknél pedig negatív nyomáskivezérlésre 

reagál. Minden esetben pozitív fékező parancsot ad a pótkocsinak. 

A rögzítő fék rendszer csatlakozója ennél a szerelvénynél is kisebb átmérőjű, hogy 

ne legyen összetéveszthető valamelyik másikkal, hiszen ez negatív nyomáskivezérlésű, 

vagyis nyomáscsökkenésre fékez. 

A hosszú csővezetékek okozta időkésedelmet úgy igyekeznek kiküszöbölni, hogy 

ennél a szerelvénynél beállítható az előresietés. Ez általában maximum 0,2 bar szokott len-

ni. 

Ha a töltő vezeték megsérül, a pótkocsi automatikusan be kell fékezzen. Ha a fékező 

vezeték sérül meg gondoskodni kell arról, hogy ezen keresztül ne szökjön a sűrített levegő 

a vontatóból. Ezért régebben úgynevezett differencia-nyomás kapcsoló szelepet alkalmaz-

tak. Az újabb pótkocsi fékvezérlő szelepei teljesítik ezt a feladatot is külön szerelvény nél-

kül is.  

A régebbi egy vezetékes pótkocsi fékrendszernél csupán egy vezetéken keresztül lát-

ta el valamennyi feladatát. Töltődött a pótkocsi és nyomáscsökkenésre következett be a 

fékezés. Tehát huzamosabb fékezésnél nem tud töltődni a pótkocsi fékrendszere. A tartály-

nyomás lecsökkenése, illetve megszűnése miatt fékezhetetlenné válik a pótkocsi. A jelen-

legi előírások szerint az egyvezetékes rendszer már csak lassú járműveknél, vagy mező-

gazdasági vontatónál használható. 

 

5.74. ábra: Knorr-Bremse pótkocsi fékvezérlő szelep 
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Knorr-Bremse AB 2840 típusú pótkocsifék vezérlő szelep 

A vontatóra szerelt szelepnek a 41-es és a 42-es csatlakozóihoz kötik be a vontató 

üzemi fékköreit. A rögzítő fék rendszer által kivezérelt nyomás a 43-as csatlakozóhoz ér-

kezik. A 11-es csatlakozó a vontató légtartálya, a 12-es a pótkocsi töltő vezetéke, a 22-es 

csatlakozó a fékező vezeték. 

 

5.75. ábra: Knorr-Bremse AB 284 pótkocsi fékvezérlő szelep menet helyzetben 

Jelölések:  Csatlakozások: 

1 dugattyú  11 sűrített levegő bevezetés 1 (tartálytól) 

2 nyomás növelés 12 sűrített levegő kivezetés 2 (töltővezeték) 

3 nyomás csökkentés 22 sűrített levegő kivezetés 2 (fékező vez.) 

4 dugattyú csővégződésű szelepüléssel 41 vezérlő csatlakozás 1 (üzemi fék I.kör) 

5 csap 42 vezérlő csatlakozás 2 (üzemi fék II.kör)  

6 dugattyú 43 vezérlő csatlakozás 3 (kézifék szelep)  

7 rugó  3   lefúvás  

8 dugattyú   

9 tömítés   

11 furat   

12 dugattyú   

13 rugó   

14 rugótányér   

15 beállító csavar   

Menethelyzet 

Menet helyzetben a 41-es és a 42-es üzemi fék vezérlő bemenetek nyomásmentesek, 

a dugattyúkat a rugók felső ütközési helyzetben tartják. Amikor a rögzítő fék is menet 

helyzetben van, a legalsó dugattyút (1) a 43-as csatlakozón érkező nyomás alsó ütközési 

helyzetben tartja. A sűrített levegő a 11-es csatlakozótól a dugattyú (1) palástja körül a 12-

es csatlakozón keresztül a töltő ág kapcsolófejéhez áramlik. A sűrített levegő bejut a du-

gattyú furatain keresztül a belső térbe. Fékezéskor ez fog a fékező vezetékbe kerülni. Eb-
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ben a helyzetben a nyomásnövelő szelep (2) zárva van, a nyomáscsökkentő (3) pedig nyit-

va, ezért a 22-es csatlakozó (fékező vezeték) nyomásmentes. 

Fékezés üzemi fékkel 

Az üzemi fék működtetésekor mindkét fékkör nyomást vezérel ki a pótkocsifék ve-

zérlő szelephez. A 41-es csatlakozón keresztül érkező nyomás lefelé mozdítja a dugattyút 

(10), a 42-es csatlakozón beáramló pedig felfelé, a (8)-as dugattyút pedig lefelé. Az azonos 

dugattyúfelületek miatt végeredményül az erő lefelé érvényesül. A fékvezérlő szelep akkor 

is működőképes, amikor csak az egyik fékkör vezérel ki nyomást. A két fékkört egymástól 

elválasztó dugattyúnál kettős tömítést (9) alkalmaznak. A közöttük lévő tér egy furattal 

(11) a környezethez csatlakozik. Ez a kialakítás azért szükséges, hogy a fékrendszer ne 

válhasson egykörössé. Amennyiben fékezés közben ezen a furaton sűrített levegő áramlik 

ki, azt jelenti, hogy az egyik tömítés megsérült, vagy elkopott. 

Fékezéskor a dugattyú lefelé mozdulásakor, záródik a nyomáscsökkentő szelep (3) és 

nyílik a nyomásnövelő (2). Elkezdődik a nyomáskivezérlés a 22-es csatlakozónál. Ez egy-

részt visszahat a dugattyúra (8), másrészt az elősietést meghatározó dugattyúra (12). Az 

elősietést a rugó (13) előfeszítése befolyásolja. Ez a menetes hüvellyel (15) állítható be. Az 

elősietés mértéke a 3-as környezeti csatlakozón keresztül imbusz kulccsal beállítható. 

Fékezés rögzítő fékkel  

A rögzítő fék használatakor a 43-as csatlakozónál nyomáscsökkenés lesz. A dugaty-

tyúban lévő nyomás megemeli azt (1), és a fékező nyomás kivezérlés elkezdődik a 22-es 

csatlakozónál. Ekkor a dugattyú egyensúlyának biztosításában a 43-as csatlakozó nyomá-

sának szerepét fokozatosan átveszi a 22-es csatlakozó nyomása (indirekt vezérlés). Az 

üzemi és a rögzítő fék felől érkező vezérlés tekintetében ugyancsak a "felső szint" elv ér-

vényesül, a kivezérlendő nyomások tehát nem adódnak össze, hanem a nagyobb érték ér-

vényesül. 

A pótkocsi leszakadása 

A pótkocsi leszakadása az automatikus befékeződését biztosítani kell. Egyszerű a 

helyzet a töltő vezeték szakadásakor, mert ebben menet közben nyomás van. A pótkocsin 

elhelyezett fékezőszelepet teszik alkalmassá arra, hogy a nagy nyomáscsökkenésnél auto-

matikusan befékezzen. Nehezebb a helyzet a fékező vezeték sérülésekor. Ez csak közvetett 

módon fékezéskor észlelhető. A pótkocsi fékvezérlő szelepet ezért kiegészítő egységgel 

látják el. Ez a differencianyomás kapcsoló szelep, mely a 41-es vezérlő csatlakozó és a 22-

es kimeneti nyomást hasonlítja össze. Hibamentes állapotban a két nyomás közel azonos, 

ezért a szelepet a rugó nyitott helyzetben tartja. Ha sérült a fékező vezeték, annak ellenére, 

hogy megtörtént a nyomáskivezérlés, mégsem alakul ki nyomás a 22-es csatlakozón. Ezért 

a szelep lezár és megszünteti a pótkocsi fékvezérlő szelep sűrített levegő utánpótlását. A 

sérült fékezővezeték viszonylag gyorsan leüríti a 12-es csatlakozón keresztül a töltő veze-

téket. Ezt érzékeli a pótkocsi fékező szelep és bekövetkezik az automatikus befékeződés. 

Az előírás az, hogy sérült fékezővezetéknél teljes üzemi fékezéskor a töltővezeték 

nyomása 2 másodperc alatt 1,5 bar alá csökkenjen. A záró szelep (5) biztonsági okokból 

egy fojtáson át zárt helyzetében is átenged bizonyos mennyiségű sűrített levegőt a 11-es 

csatlakozó felől. A kétutas záró szelepet differencia nyomáskapcsoló néven korábban kü-

lön szerelvényként is gyártották, jelenleg ezt a feladatot ellátó egység a pótkocsi fékvezérlő 

szelep része. 
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5.1.5.2. A kapcsolófej és a csőszűrő 

A vontató és a pótkocsi között létesít könnyen bontható és csatlakoztatható sűrített levegő 

összeköttetést. 

A piros színű záró fedéllel ellátott a „töltő vezeték”, ebbe a kapcsolófejbe visszacsa-

pó szelepet is szerelnek. Ezért a nyomás alatti rendszernél kicsit nehéz a csatlakoztatás, 

mert le kell győzni a visszacsapó szelepre ható nyomást. Ezen keresztül tölti a vontató 

kompresszora a pótkocsi légtartályait. 

A sárga színű fedéllel ellátott a „fékező vezeték”. Ezen keresztül kapja a pótkocsi a 

fékezési parancsot a vontató felől. Az ebben a csőben lévő nyomással lesz arányos a pót-

kocsi kerekeinél kialakuló fékerő. 

Csőszűrőre azért van szükség, mert előfordulhat, hogy a vezető csatlakoztatás köz-

ben véletlenül leejti a csövet. Ilyenkor por és egyéb szennyeződések kerülhetnek a kapcso-

lófejbe és innen a pótkocsi sűrített levegő rendszerébe. A csőszűrő feladata, hogy vissza-

tartsa a szennyező anyagokat. Ha a szűrőbetét eltömődik, az emiatt megnövekedő nyomás 

rugó ellenében el tudja azt mozdítani és ilyenkor ugyan szűretlenül, de a sűrített levegő 

eljut a pótkocsiba. A kapcsolófej és a csőszűrő egy közös egységbe integrálása. Ez előtt 

ezek a szerelvények két külön egységet alkottak, ami hosszabb szerelési időt okozott. 

 

5.76. ábra: Kapcsolófejek metszeti és jelképes ábrázolása 

 

5.77. ábra: Kapcsolófej összeépítve a csőszűrővel Knorr-Bremse szabadalom 

Elzáró szelep: Vannak olyan járművek is, melyeknél a kapcsolófej csatlakoztatásának 

megkönnyítésére olyan elzáró szelepet szereltek elé, amely az előtte lévő csőszakaszt le-
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zárja, a mögötte lévőt pedig leüríti. Így könnyebbé teszi a kapcsolófej csatlakoztatását, 

mert nem nyomás ellenében kell azokat összeilleszteni. 

Ennek a szerelvénynek az alkalmazása kockázattal jár. Ugyanis a gépkocsivezető fe-

lelőssége, hogy a kapcsolófejek csatlakoztatása után, ne felejtse el kinyitni az elzáró szele-

pet, mert különben a pótkocsi nem fog fékezni. 

5.2. Pótkocsi légfékrendszer  

A pótkocsi fékezéséhez a pótkocsin a következő szerelvényeket kell elhelyezni: 

 kapcsolófejek a töltő és fékező vezetékhez, 

 csőszűrők, 

 légtartályok, 

 pótkocsi fékező szelep, 

 kézi kapcsoló szelep, vagy kettős oldó szelep, ha a pótkocsi rugóerő tárolós rögzítő 

fékkel látják el, 

 az üzemi fék rendszer és a rögzítő fék rendszer szerelvényei, 

 ABS rendszer. 

 

5.78. ábra: Kéttengelyes, forgózsámolyos pótkocsi két vezetékes fékrendszere ABS-sel is ellátva 

5.2.1. Pótkocsi fékező szelep 

Ezt a szerelvényt a pótkocsira szerelik fel. A kapcsolófejen és a csőszűrőn keresztül a von-

tató ezen keresztül tölti a pótkocsi sűrített levegő rendszerét. Ha megsérül a töltő vezeték 

és a pótkocsi légtartályában még van sűrített levegő, be kell fékezze azt (10. ábra). 

A másik kapcsolófejen és csőszűrőn keresztül ide érkezik a fékező vezeték. Amikor 

nincs fékezés, akkor ez a csőszakasz nyomásmentes. Fékezéskor pedig nyomásnövekedés 

van. 
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5.79. ábra: Pótkocsi fékező szelep: menet helyzetben töltődik a légtartály 

 

5.80. ábra: Pótkocsi fékező szelep: töltő vezeték sérült, automatikus befékeződés 

 

5.81. ábra: Pótkocsi fékező szelep befékezett helyzetben 

A kézi kapcsoló szelep segítségével, (az ábra bal oldalán) amíg a pótkocsi légtartályában 

van sűrített levegő, ezzel lehet oldani és ismét befékezni a pótkocsi üzemi fékjét. Ugyanis 

ha megszűnik, az összeköttetés a vontatóval automatikusan azonnal befékez. 

Teljes fékezéskor a 4-es vezérlő bemenethez érkezik a vontatótól a fékező nyomás. 

Ennek hatására a felső dugattyú elmozdul lefelé és kinyitja a szelepházba beépített középső 

kettős szelepet. Ez a pótkocsi saját légtartályából kivezérli a fékező nyomást a pótkocsi 
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fékkamráiba. Természetesen, ha kisebb a vontatótól érkező jel nyomása kisebb fékező 

nyomást vezérel ki a fékkamrákba. 

Ennél a szelepnél is lehet elősietést beállítani (a jobb oldali részen) egy csavar segít-

ségével. A maximális állítási tartomány ennél a szelepnél is 0,5 bar. 

5.2.2. Kettős oldó (kapcsoló) szelep (park/sunt valve) 

Olyan pótkocsikon alkalmazzák, ahol a rögzítő fék rugóerő tárolós kivitelű. Az újabb ket-

tős oldó szelepek már teljesítik a pótkocsi fékező szelep feladatát is. Ezen keresztül töltő-

dik a pótkocsi sűrített levegő rendszere. A reteszeléssel ellátott piros gombbal a pótkocsi 

rugóerő tárolós rögzítő fékje működtethető, a feketével pedig az üzemi fékje. 

 

5.82. ábra: Kettős oldó szelep rugóerő tárolós rögzítő fékkel szerelt pótkocsihoz 

5.2.3. Pótkocsi fékerő szabályzója 

Univerzális fékerő módosítók 

Ez a változat pótkocsiknál használják, melyekből sokféle típus, típusváltozatot gyártanak 

viszonylag kis darabszámban. Tengelyterhelésük viszont nagyon eltér egymástól. A fékerő 

módosítók adott járművön történő alkalmazásának lehetőségét befolyásolja a terhelési jel-

adó rugó merevsége. A pótkocsiknál felmerülő, olykor szélsőséges igényekhez igazodva a 

fékszerelvény gyártók univerzális fékerő módosítókat fejlesztettek ki. 

Például a Knorr BR 5522 statikus légrugó vezérlésű változatnál a működtető belső 

rugó hatásos hossza változtatható. Így a beszerelt egyetlen rugóval tetszőlegesen sokféle 

karakterisztika állítható be. Ha rövidebb „keményebb”, ha hosszabb „lágyabb” lesz ugya-

nannak a rugónak a jelleggörbéje. 

A rugó menetei közé beszerelt állító tag kívülről, egy hosszanti horonnyal ellátott 

hüvellyel előre és hátra állítható. Ezzel a vezérlési karakterisztikán több állítási lehetőség 

van, mint a vontató járműveknél alkalmazott változatoknál. 

Ez a fékerő módosító statikus működésű, mert a fékezési folyamat kezdetén a kivezé-

relt nyomás membrán segítségével lezárja azt a csatlakozót, mely a légrugó nyomások kö-

zül a nagyobbat a vezérlő dugattyúhoz engedi. Ezzel a teljes lassulási folyamat közben a 

fékezés kezdetén érvényesülő statikus terhelési jel marad érvényben, függetlenül a légrugó 

esetleges nyomásváltozásától. 

Ha egy ilyen fékerő módosítót meghibásodás miatt ki kell cserélni, nem elegendő az 

új egységet csupán felszerelni, hanem be kell állítani a pótkocsi homlokfalán elhelyezett 

típustábla szerint. Tulajdonképpen több lépésből álló, közelítő beszabályozásról van szó, 

melyet üres pótkocsinál kell kezdeni, majd következhet a terhelt állapotnak megfelelő mó-
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dosítás. Ekkor azonban megváltozik az üres helyzeti érték, ezért az ellenőrzés alapján is-

mételt üres állapoti beállítást kell végezni, majd megint a terhelt állapot következik. Ezeket 

ismételve egyre kisebb lesz a különbség a mért és a megadott érték között. Addig kell is-

mételni, míg minden terhelési állapotban a típustáblán megadottaknak megfelelnek a mért 

fékezőnyomás értékek. A terhelésváltoztatás ennél is a szimulációs csatlakozón keresztül 

végezhető. 

 

5.83. ábra: Knorr-Bremse univerzális fékerő módosító pótkocsikhoz 

5.2.4. Vontató és pótkocsi fékezési kompatibilitás  

A nagyobb tömegű pótkocsikat sűrített levegős átmenő fékkel látják el. A fékezés szem-

pontjából nem megfelelően összehangolt pótkocsis szerelvények csúszós úton különösen 

veszélyesek lehetnek, hiszen a becsuklás miatt a keresztbe is fordulhat. 

A pótkocsi fékvezérlő szelep a vontatón, a pótkocsifékező szelep a pótkocsin találha-

tó. Mindkettőnél lehetőség van az előresietés beállítására. A rendszer feladatai közé tarto-

zik a pótkocsi légtartályainak töltése, és fékrendszerének arányos hatású működtetése, 

amikor a gépes kocsin az üzemi-, a biztonsági-, vagy a rögzítő féket használják. 

A fékezés közben a szerelvény stabilitása akkor megfelelő, ha a vonószerkezetben 

minél kisebb tolóerő ébred. Veszélyes például, amikor a pótkocsi vontatásakor, a gépes 

kocsi hátsó kerekei csúsznak meg. Lecsökken a vontató lefékezettsége és a vonószerkezet-

ben tolóerő keletkezik, ami a gépes kocsi tömegközéppontjára körül olyan nyomatékot fejt 

ki, amely a kedvezőtlen folyamatot tovább erősíti. A fékerő csökkentése, illetve gyors és 

határozott ellenkormányzás nélkül a szerelvény becsuklik. A vonóerő hatása ilyen helyzet-

ben ellentétes, azaz stabilizálni igyekszik a szerelvényt. Különösen nehéz optimális fékezé-

si körülményeket megvalósítani a nyerges szerelvényeknél, melyeknél lassulás közben a 

pótkocsi tömegének jelentős része a vontatóra terhelődik át. Ezért a megfelelő tapadás ki-

használás érdekében a pótkocsi lassításához szükséges fékerő egy részét a vontatón kell 

kifejteni. Ezért számottevő tolóerő keletkezik a nyeregszerkezetnél. 
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A nemzetközi fékelőírások, a stabilitási szempontok és a fékbetétek lehetőleg azonos 

kopásának biztosítása érdekében szabályozzák a fékezési információt jelentő a vontató és a 

pótkocsi közötti fékező vezeték nyomása és a szerelvény tagjainak saját lefékezettsége 

(teljes fékerő és a tömeg hányadosa) közötti kapcsolatot. (ECE 13 előírás 10. melléklet.) 

 

5.84. ábra: Pótkocsis szerelvény stabilitása fékezés közben. 

Diagram formájában adják meg a pótkocsi és vontató kompatibilitási sávját, külön – külön 

az üres és a teljes terhelésű állapotára, valamint a hagyományos pótkocsis és a nyerges 

szerelvényekre. A fékrendszerek által megvalósított és azután kiszámított lefékezettségi 

egyenesek ezen sávokon belül kell legyenek. 

A megfelelő kompatibilitás úgy valósítható meg, ha a járműszerelvény mindkét tag-

jánál a tengelyterhelés függő fékerő módosítók és az előresietés is jól vannak beállítva. 

Az előresietés azt jelenti, hogy a pótkocsi felé kivezérelt fékezőnyomást fokozatosan, 

vagy ugrásszerűen bizonyos értékkel megnövelik a vontató üzemi fék nyomásához képest. 

Ennek beállításával, a szerelvény fékezési összehangolása elvégezhető, azaz a vontató és a 

pótkocsi lefékezési egyenesei egymáshoz közelíthetők. 

A pótkocsi fékrendszer előresietésére azért van szükség, hogy kompenzálja a hosszú 

csővezetékek és számos légfékszelep miatt bekövetkező időkésedelmet. Az előresietés 

elnevezés kissé megtévesztő, mert időbeliséget fejez ki, itt valójában nagyobb nyomás 

megvalósításáról van szó. 
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5.85. ábra: Nyerges vontató és nyerges félpótkocsis kompatibilitási határ egyenesei terhelt állapotban 

Kompatibilitási vizsgálat 

Erre akkor van szükség, amikor a vontató és a pótkocsi, valamint a szerelvény tengelyei 

közötti fékerő arány nem megfelelő. Ennek tünetei: 

 a pótkocsi megtolja a vontatót,  

 jelentősen eltérő fékbetét kopások alakulnak ki, 

 bizonyos tengelynél a kerék blokkolásra hajlamos.  

A fék összehangolását lehet üresen és terhelt szerelvénynél is végezni. Célszerű azonban 

teljes terhelésnél mérni, mert a nagyobb fékerőknél kisebb lesz a mérési hiba.  

A vizsgálat előtt a következőket célszerű ellenőrizni: 

 a fékrendszer valamennyi eleme kifogástalan állapotban legyen, 

- a fékdobok és a fékbetétek állapotát és a közöttük lévő távolságot, 

- a fékpofák és a fékkulcs könnyű elmozdulási lehetőségét, 

- a visszahúzó rugók állapotát és darabszámát, 

- a fékkamra mérete a gyári előírás szerinti kell legyen, 

- a fékkar hossza a gyárilag előírttal egyező legyen, 

 új fékbetétekkel, illetve fékdobokkal a beszerelés után legalább 1000 km-t meg kell 

tenni. 

A mérést görgős fékpadon végezzük. A vontató és a pótkocsi fékrendszerének összehango-

lásánál közös paraméter a fékező vezeték (sárga) nyomása (pm). A kapcsolófejek közé egy 

adapter segítségével nyomásmérőt kell csatlakoztatni, hiszen ezen nyomás függvényében 

kell méréssel és számítással meghatározni a vontató és a pótkocsi lefékezettségét (z), a 

fékerők összegének és az össztömegnek a hányadosaként. Az ECE 13 előírás 10. mellékle-

te tartalmazza a kompatibilitási sávokat, melynek közepébe kell essenek a mérési pontok 

által meghatározott egyenesek. Az a jó, ha ezek nem csak középen vannak, hanem amikor 

egymáshoz minél közelebb kerülnek. 
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A megfelelő kompatibilitás feltétele: 

 a kerékfékszerkezet és a szelepek késedelemmentesen működjenek, 

 a nyomáskivezérlés fokozatos növelésének lehetősége rendben legyen, 

 a nyomás előresietés beállítása megfelelő legyen, 

 az illesztő- és nyomáskorlátozó szelepek, ha vannak, működőképesek legyenek, 

 a fékerő módosítók beállítása az adattáblának megfelelő legyen. 

A szükséges beállítások és javítások elvégzése után célszerű elkezdeni a görgős fékpadon a 

fék összehangolás ellenőrzését. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a nyerges szerelvények-

nek, és forgózsámolyos pótkocsi – teherautó kombinációknak különböző határgörbéi van-

nak. 

A mérés menete és kiértékelés 

A vontató és a pótkocsi tömegének mérésével kezdődik a vizsgálat. Vagy táblázatba, 

vagy a számítógépbe lehet beírni az adatokat. A munkát megkönnyít az erre a célra megírt 

kiértékelő program, illetve ha a mért értékek közvetlenül a számítógépbe érkeznek.  

A különböző pm nyomáshoz tartozó fékkamra nyomásokat és a görgős fékpadon mért 

fékerőket kell regisztrálni valamennyi tengelynél. Különösen fontos tartomány a 0,5 – 2,5 

bar közötti fékkamra nyomás, mert a fékezések 90%-a itt következik be. Számítsuk ki a 

különböző nyomásokhoz tartozó lefékezettségi értékeket ezek alapján rajzoljuk meg az 

egyeneseket. Ha a határértékek közötti sávba és egymáshoz közel vannak a járműszerel-

vény kompatibilitása megfelelő. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek a beeáállllííttáássookkaatt  a 

gyártó által megadott határértékeken belül kell elvégezni.  

Lehet, hogy első olvasásra meglepőnek tűnik, de a nem megfelelő kompatibilitás 

gyakoribb okai közé sorolhatjuk egyebek között, ha: 

 szorul a fékkulcs, 

 kiverődés, sérülés a fékkulcson, 

 kopott, kiverődött a fékkulcs tengelyének csapágyazása, 

 kilágyult, vagy törött fékpofa visszahúzó rugó, 

 kopott, nem megfelelő minőségű a fékbetét, 

 a fékerő módosító nincs jól beállítva. 

Ezek a tények is kiemelik a fékrendszer megfelelő karbantartásának fontosságát. 
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5.86. ábra: Nyerges szerelvény kompatibilitási vizsgálat eredménye 

A vizsgált szerelvény mindkét tagja éppen a határon teljesíti a követelményeket, a 

stabilitás mégsem tökéletes, mert a két jármű tag egyenese között nagy az eltérés. 
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6.1. Az ABS- re vonatkozó alapismeretek  

A kerék blokkolása 

Intenzív, pánikszerű fékezéskor a gépkocsi kerekei blokkolhatnak, mert a gumiab-

roncs és az útfelület között a tapadást a csúszó súrlódás váltja fel. Ennek a súrlódási ténye-

zője kisebb, mint a jól tapadó keréké. A blokkoló kerekekkel végrehajtott fékezés stabili-

tásvesztést is okoz, mert megszűnik az oldalvezető erő. 

Amikor például egy pánikszerű fékezéskor előbb az első kerekek blokkolnak a gép-

kocsi kormányozhatatlanná válik. Ha viszont a hátsó kerekek blokkolnak előbb, a legki-

sebb oldalerő hatására a gépkocsi farol, vagy megperdül. 

Csúszó kerekekkel fékezve a fékút is meghosszabbodik ahhoz képest, mint amikor 

gördülnek a kerekek. Amikor fékezés közben csúszik a kerék, a futófelületén intenzív helyi 

kopás keletkezik. Ezt követően már nem lesz egyenletes a gördülés. 

Az ABS gépkocsiba szerelésének célja: 

Azért szerelik be a blokkolásgátló rendszert a gépkocsiba, hogy megőrizhető legyen 

a menetstabilitás és a kormányozhatóság fékezés közben. Méghozzá bármilyen vezetési 

körülmények és útviszonyok között, járművezető képességeitől függetlenül is. Ezek mellett 

az a törekvés, hogy a lehető legrövidebb legyen a fékút. 

Az aktív biztonság növelése 

Amennyiben ha sikerül elkerülni a kerekek blokkolását, elkerülhető lesz a gépkocsi 

stabilitásvesztése. Megállapítható tehát, hogy a gépjárművek aktív biztonságát valamennyi 

újabb műszaki megoldás közül a blokkolásgátló növeli a leghatékonyabban. Mivel a kor-

szerű blokkolásgátlók elektronika nélkül már elképzelhetetlenek, így kijelenthetjük, hogy 

ezzel egyúttal kezdetét vette az elektronika alkalmazása a fékezés technikában. 

A blokkolásgátló speciális érzékelőkkel a kerekek fordulatszámát folyamatosan fi-

gyeli és a jelek feldolgozása alapján szabályozza a fékezőnyomásokat. A fizikai törvények 

lehetőségein belül a gépkocsinak optimális fékutat, oldalvezető erőt, kormányozhatóságot 

biztosít. 

Az ABS elektronika az érzékelők jelei alapján kiszámítja a kerekek sebességét, azok 

gyorsulását. Egy algoritmussal meghatározza a referenciasebességet. Ehhez hasonlítja az 

egyes kerekek sebességét. Ezt egészíti ki a kerék kerületi lassulási kritériuma. Így ismeri 

fel a szabályzó algoritmus egy, vagy több kerék blokkolási hajlamát. A kerekek mozgásál-

lapotának megfelelően a szabályzó logika a fékező nyomás csökkentéséről, szinten tartásá-

ról, vagy növeléséről dönt. Az elektromágneses szelepek működtetésével a fékező nyomást 

úgy szabályozza, hogy a fékezett kerekek az optimális csúszás tartományában maradjanak. 

6. HASZONJÁRMŰVEK BLOKKOLÁSGÁTLÓ RENDSZEREI 
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6.1. ábra: Egy blokkolóra fékezett kerék futófelületén intenzív helyi kopás, mely szükségessé teszi az abroncs 

cseréjét 

A blokkolásgátlókra vonatkozó nemzetközi előírások 

Az új forgalomba helyezésű haszonjárműveknél az EU tagországokban 1991. októ-

ber 1-től előírták az ABS beszerelési kötelezettséget. Ez először a 16 t-nál nehezebb teher-

autókra és nyerges vontatókra, a 10 t feletti pótkocsikra, valamint a 12 t feletti turista autó-

buszokra vonatkozott. 1998. október 1-től ezt az előírást kiterjesztették valamennyi autó-

buszra, 1999. október 1. után pedig a 3,5 t –nál nagyobb tömegű teherautókra és pótkocsik-

ra. 

A blokkolásgátlók az EU 98/12 71/320 EWG előírás X függelékének, illetve az EGB 

13. előírás 13. melléklet, továbbá SAE J46: Wheel Slip Brake Control System Road Test 

Code, és a SAE J1230: Minimum Requirements for Wheel Slip Brake Control System 

Malfunction Signals előírásait kell teljesítsék. 

A korszerű elektronikus működésű blokkolásgátlók a legszigorúbb első kategória 

követelményeinek is megfelelnek. Továbbá teljesítik a veszélyes áruk közúti szállítására 

vonatkozó nemzetközi követelményeket (GGVS = Gefahrgutverordnung Strae, illetve 

ADR). 

A blokkolásgátló rendszerrel kapcsolatos fogalom meghatározások: 

Blokkolásgátló rendszer az üzemi fékrendszernek az a része, amely fékezés közben a 

jármű egy vagy több kerekén önműködően szabályozza a kerékcsúszást (szlip) a kerék, 

illetve a kerekek forgásának irányában. 

Fordulatszám érzékelő az a szerkezeti rész, amely a szabályzó elektronikának továbbítja 

a kerék vagy kerekek forgásának, illetve a jármű mozgásdinamikájának fizikai jellemzőit. 

Szabályozó elektronika az érzékelők jeleit kiértékeli, beavatkozó parancsokat ad a fékha-

tást módosító szelepeknek, továbbá folyamatosan ellenőrzi a teljes rendszer hibátlan mű-

ködését és tárolja a bekövetkezett hibák kódjait. 

ABS nyomásszabályzó szelep a szabályozó elektronikától kapott jel szerint változtatja a 

fékező nyomásokat. 

ABS ellenőrzőlámpa: A hatósági előírásoknak megfelelően az ABS, illetve az ASR rend-

szert el kell látni ellenőrzőlámpával. A gépkocsivezető számára jól láthatóan kell elhelyez-

ni a műszerfalon. Mindkettő világít a gyújtás bekapcsolásakor, ha hibátlan a rendszernél 

néhány másodpercen belül kialszanak. Régebbi ABS rendszereknél az ABS ellenőrző lám-
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pa csak akkor alszik el, ha a gépkocsi átlépi a kb. 6 km/h sebességet és a kerékfordulat-

szám érzékelők jelszintje megfelelő. 

Közvetlenül szabályozott kerék a fékező nyomását saját kerékfordulatszám érzékelőjének 

jele alapján változtatja az elektronika. 

Közvetve szabályozott kerék a fékező nyomását egy vagy több másik kerék fordulatszám 

érzékelőjének jele alapján változtatja az elektronika. 

Teljes szabályozási ciklus az a periódus, melynél a blokkolásgátló ismételten módosítja a 

fékező nyomást azért, hogy megakadályozza a közvetlenül szabályozott kerekek állóra 

fékezését. 

Referencia sebesség a gépkocsi valamennyi keréksebességének figyelembe vételével, egy 

bizonyos algoritmussal képzett sebesség. Ez helyettesíti az ismeretlen járműsebességet. 

Ehhez hasonlítja az elektronika mindegyik keréknek a kerületi sebességét, és ez alapján 

határozható meg a kerékcsúszás. 

A kerékcsúszás és a gumiabroncs fékezés irányú tapadási tényezője: 

A kerékcsúszás a sebességek különbsége alapján határozható meg, melyet a gépkocsi 

sebességére vonatkoztatunk. 

 (6.1) 

A szabadon gördülő keréknél a csúszás (szlip) 0%, a blokkoló keréknél a csúszás (szlip) 

100%. 

A tapadási tényező egyrészt az útburkolat fajtájától, másrészt pedig az időjárási vi-

szonyoktól függ. A diagramon ábrázolt tapadási tényező a fékezés kezdetén szinte lineári-

san növekszik. Ezt stabil szakasznak nevezzük, mely addig tart, amíg eléri a maximális 

értékét. 

Ezután növekvő kerékcsúszásnál már csökkenni kezd a tapadási tényező és a kerék 

kb. 120 -150 ms –on belül blokkolni fog. Ezt a csökkenő tendenciájú szakaszt instabilnak 

nevezzük. A kerék blokkolása csak jelentős fékezőnyomás csökkentéssel kerülhető el. 

 

6.2. ábra: A gumiabroncs tapadása különböző útfelületeken. 

1 - Száraz aszfalt; 2 - Nedves aszfalt; 3 - Laza, friss hó; 4 - Nedves jég 
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A 3-as számú görbénél a nagy kerékcsúszásnál tapasztalható emelkedő szakasz való-

jában nem a tapadási ényező megváltozása, hanem azzal magyarázható, hogy a laza hóból 

(de ez érvényes homoknál, sódernél és sárnál is) a blokkoló kerék maga előtt egy éket túr, 

ami alakzárásával rövidíti a fékutat. Ezt a jelenséget használjuk ki az ABS terep fokozatá-

nál. 

Az egyik kerék ABS szabályozása 

A diagram 1-es szakaszán növekszik a fékező nyomás, melynek hatására a kerék se-

besség egyre kisebb lesz a gépkocsi sebességéhez képest, vagyis növekszik a kerékcsúszás. 

A 2-es szakasznál már egyre jobban közelíti a blokkolási határt. Ekkor már túljutottunk a 

kerék a tapadási tényező maximumán. Az elektronika parancsára még a kerék blokkolása 

előtt nyomáscsökkentést végez az elektromágneses szelep 3. Amikor túl nagy a kerékcsú-

szás csökken a fékerő és az oldalvezető erő is. A nyomáscsökkentés hatására a kerék gyor-

sulni kezd 4. Eközben a fékező nyomás állandó értéken marad 5. Ez addig tart, amíg a ke-

rék sebesség megközelíti a gépkocsi sebességét 6. Az elektronika nem mindig hasonlítja a 

keréksebességet a gépkocsi sebességhez, sokszor az is elegendő, ha a kerék gyorsulása 

befejeződik, és enyhén lassulni kezd. 

 

6.3. ábra: Az egyik kerék fékező nyomás szabályozása az ABS működése közben 

A 6-os szakasznál a kerékcsúszás értéke messze van az optimumtól. Ezért a fékező nyo-

mást ismét növelni kell, hogy a kerékcsúszás a lehető legkedvezőbb legyen. Gyakran az 

útviszonyok gyorsan változnak, inhomogén az útfelület, emiatt a tapadási tényező maximá-

lis értéke is eltolódik. Az ABS elektronika nem tudja, hogy elérte-e a tetőpontot a tapadási 

görbén egészen addig, amíg ismét át nem halad rajta. A tapadási tényező maximuma 

mindkét irányban eltolódhat, ezért csak fokozatos lehet a nyomásnövelés. Ha az előző cik-

lus legnagyobb tapadáshoz tartozó fékező nyomását állítaná be az elektronika, akkor lehet, 

hogy gyorsan a tapadási görbe instabil szakaszra kerülne. Ez anélkül következhet be, hogy 

nem tudja meg a jelenlegi optimális fékező nyomást és a kerék nagyon gyorsan blokkolna. 

Ilyen állapotban az ABS szelep nagy frekvenciával csökkentené és növelné a nyomást, ami 

jelentős sűrítettlevegő-fogyasztást eredményezne. Ezért csak az előző nyomás 70 - 80% -

ával kezdődik a nyomásnövelés 7, majd a nyomást lassabban fokozatosan növelve éri el a 

pillanatnyi maximális tapadási értéket. 

A 6-os és a 7-es szakaszon a kerék alulfékezett, ami jelentős fékútnövekedést okoz, 

viszont hatékonyan növeli a menetstabilitást és a kormányozhatóságot. A hatósági előírás 

megkövetel egy bizonyos fékhatásosságot az ABS működése közben is. Ez mérhető a fék-

utak összehasonlításával ABS működése közben, illetve ABS nélkül ugyanolyan körülmé-
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nyek között. Az ABS szabályzás beállításánál ügyelni kell a fékútnövekedés kiküszöbölé-

sére. 

A haszonjárművek ABS rendszerének speciális követelményei: 

 A különböző haszonjárművek méretei és tömegei között jelentősek az eltérések, 

melyhez az ABS – nek igazodnia kell. 

 Egy járművön belül is szélsőséges terhelési állapotok alakulhatnak ki (üres, terhelt 

állapot). 

 A haszonjárművekből sokféle típusváltozat készül. Például különböző a futóművek 

száma és rendeltetése (hajtott, szabadonfutó, felemelhető, stb). 

 Menet közben szélsőségesen alakulhatnak a dinamikus tengelyterhelések. 

 A hajtóműnél és a kereknél is nagy tehetetlenségi nyomatékokkal kell számolni. 

 A speciális járművekről sem szabad megfeledkezni. 

6.2. ABS szabályzási módok 

„gép állapot” szabályozás (state machine) 

Az ABS működéséhez a „gép állapot” szabályozást használják a kezdeti alkalmazá-

sok óta. Ez a kifejezés azt jelenti, hogy bizonyos fizikai jellemzők mérésével az elektroni-

ka figyeli a pillanatnyi menetállapotot és ennek megfelelő beavatkozásokat kezdeményez. 

Ilyen fizikai jellemzők lehetnek például a kerekek csúszása és a kerületi lassulás. Azért, 

hogy minél jobb legyen a működés, általában mindkét előbb említett fizikai jellemző hasz-

nálatával működő, úgynevezett kombinált szabályozást alkalmaznak. 

 

6.4. ábra: „gép állapot” szabályozás: a kerékcsúszás és a kerületi gyorsulás alapján működő úgynevezett 

kombinált szabályozás 

PID szabályozás 

Az újabb ABS elektronikák már az úgynevezett PID szabályozást alkalmazzák, 

melynek az előnye az, hogy működése közben nem következnek be annyira drasztikus 

nyomásváltozások, mint a korábbi változatnál. Ez egyébként észlelhető fékezés közben a 

gépkocsi dinamikai viselkedésén is. 
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ABS szabályozási filozófiák: 

A fejlesztések során különböző ABS szabályozási filozófiákat fejlesztettek ki. Ezek 

fékezés közben alapvetően meghatározzák a gépkocsi menetdinamikáját. Befolyásolják a 

gépkocsira ható perdítő nyomatékot és a fékút hosszát. A következő szabályozási filozófi-

ákat szokták alkalmazni: 

A vontatónál alkalmazott szabályozások: 

Egyedi szabályzás = IR (Individual regelung) 

Haszonjárműveknél ezt többnyire a hátsó kerekeknél szokták alkalmazni. A kere-

keknél a fékező nyomását egymástól függetlenül, vagyis  „egyedileg” úgy szabályozzák, 

hogy az éppen ne érje el a blokkolási határt. Így tehát mindig a pillanatnyi tapadási ténye-

zőnek megfelelő lesz a fékező nyomás. Az előnye az, hogy a tapadási tényező optimálisan 

kihasználható és emiatt a lehető legrövidebb fékút valósul meg. Az a hátránya viszont, 

hogy amikor az útfelület tapadási tényezője a bal, illetve a jobb oldalon jelentősen eltér 

egymástól, (5 – 8 –szoros érték) az egyedi szabályozás miatt nagy lesz a fékerő különbség, 

ezért a gépkocsira jelentős perdítő nyomaték fog hatni. Ezért a gépkocsivezető ellenkor-

mányzást kell végezzen. Fontos szempont a perdítő nyomaték keletkezésének gyorsasága, 

azért hogy a vezető képes ennek megfelelően gyorsan ellenkormányozni. Ezt mint a szabá-

lyozással szembeni követelményt a nemzetközi előírások is tartalmazzák. 

Módosított egyedi szabályzás = MIR (Modifizierte Individual Regelung) 

Haszonjárműveknél az első kerekeinél szokták alkalmazni ezt a változatot. Ha jobb 

és bal oldali kerekek alatt jelentősen eltérő a tapadási tényező, a fékező nyomás a nagyobb 

tapadási tényezőjű keréknél az alkalmazott algoritmusnak megfelelően csak lassan, fokoza-

tosan fog növekedni. Ezért a fékerő különbség, mely a gépkocsira ható perdítő nyomatékot 

határozza meg, csak lassabban fog kialakulni. A vezető ezt már képes lesz kormánykorrek-

cióval kiegyenlíteni, és így a járművet az úton tartani. A gépkocsi uralható marad. A nem-

zetközi előírás megadja, hogy maximálisan mennyi lehet a szükséges kormánykorrekció az 

első 60 másodpercben és a megállásig. Ezeket az értékeket az ember teljesítőképességének 

megfelelően állapították meg. 

Alsószintű szabályzás = SL (Select Low Regelung) 

Az ABS működésekor a jobb és bal oldali kerekek fékkamráiban a nyomás egyfor-

mán fog változni úgy, hogy a kisebb tapadási tényezőjű útfelületen fékezett kerék se blok-

koljon. Ez a szabályzás nagy tapadási tényező eltérés esetén (ötszörös, nyolcszoros kü-

lönbség) is jó nyomtartást biztosít a gépkocsinak, tehát nem jön létre perdítő nyomaték. 

Hátránya az, hogy a jobban tapadó keréknél a lehetséges érték alá csökken a fékező nyo-

más. Ennél a keréknél valójában nincs blokkolási veszély. Ebből adódik a hátrányos tulaj-

donsága, hogy megnövekszik a fékút. 

Pótkocsiknál használatos speciális ABS szabályzások 

Módosított tengelyszabályzás = MAR (Modifizierte Achsregelung) 

A szabályzás az alsószintű (Select-Low) változatnak felel meg. A jól tapadó útfelüle-

ten futó kerék éppen a blokkolási határ alatt marad, a kisebb tapadási tényezőjű felületen 

lévő kerék rövid időre blokkolhat. Ha kicsi a tapadási tényező különbség, a szabályzás 

jósága összemérhető az egyedi szabályzáséval (IR). Nagy tapadási tényező különbség ese-

tén ez a szabályzás jobb, mint az alsószintű (SL). 
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Oldalanként együttvezérelt = SMS (Seitenweise mitgesteuert) 

Ez elsősorban a nyerges félpótkocsiknál alkalmazott szabályozási mód. Az egyik ol-

dalon közvetlenül egymás után lévő kerekek fékkamráit oldalanként egy szeleppel együtt 

szabályozzák. A fordulatszám érzékelővel ellátott kerék lehet egyedi (IR), vagy módosított 

egyedi (MIR) szabályzású. Ezen szabályzás előfeltétele a kerekek azonos blokkolási haj-

lama, úgy statikusan, mint dinamikusan, terhelt és terheletlen állapotban egyaránt.  

Tengelyenként együtt vezérelt = AMS (Achsweise mitgesteuert) 

Egy, vagy több futómű fékkamrái egy szeleppel együtt szabályozottak. A fordulat-

szám érzékelővel ellátott kerekek módosított tengelyszabályzásnak (MAR) felel meg a 

fékezőnyomás moduláció. Az együttvezérelt tengelyek blokkolási hajlama meg kell egyez-

zen az érzékelővel ellátottakéval. Az ABS hibái mindig az összes kerékre hatnak. Ha a 

jobb és a baloldal között nagy a tapadási tényező különbség nem lehet a lehető legnagyobb 

fékerőt megvalósítani.  

Módosított oldalszabályzás = MSR (Modifizierte Seitenregelung) 

Mindegyik oldalon két fordulatszám érzékelőt helyeznek el, de csak egy-egy elekt-

romágneses szelepet. A szabályzás elvileg egyezik a módosított tengelyszabályzáséval 

(MAR). Azonban a tapadási tényező különbség az egyik oldalon általában kicsi. Ha min-

degyik kerék blokkolási hajlama hasonló, a kerekek éppen a blokkolási határ alatt marad-

nak. 

 

6.5. ábra: Az ABS szabályozási filozófiák eredményei, a fékutak és a perdítő nyomatékok összehasonlítása 
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6.3. Kiegészítő ABS működések  

Az ABS terep fokozata (offroad ABS) 

Ezt a működésmódot a gépkocsi vezető a műszerfalon elhelyezett kapcsolóval akti-

válhatja, ha a gépkocsi sebessége kisebb 40 km/h – nál és nem szilárd burkolatú úton halad 

járművével. Ebben az üzemállapotban folyamatosan villog az ABS ellenőrző lámpa, ami 

nem hibát, hanem ezt az üzemállapotot jelenti. 

A terep fokozat nagyobb kerékcsúszást engedélyez, mint az országúti. Ez a változta-

tás az ABS szabályozásnál azért eredményes, mert laza talajon (sár, homok, sóder, laza 

friss hó), a blokkoló kerék maga előtt éket túr a laza anyagból. Ez pedig alakzárásával 

csökkenti a fékutat. Ha a gépkocsi sebessége nagyobb 40 km/h – nál, illetve a gyújtás ki-

kapcsolását követően az ABS automatikusan visszakapcsol a normál „országúti” működés-

re. 

 

6.6. ábra: Az ABS terep fokozat kapcsolója és az ABS ellenőrző lámpák. 

 

6.7. ábra: ABS terep fokozatnál a keréksebesség változása. 

Kipörgésgátló (ASR) 

Az ABS rendszereknek ez volt az első kiegészítő működése. A nyitott féklámpa kap-

csolónál az ABS/ASR elektronika ASR szabályozást végez, vagyis kipörgésgátlóként mű-

ködik. Ez csúszós úton megkönnyíti az elindulást, illetve gyorsításkor megakadályozza a 

kerék kipörgését, a gépkocsi stabilitásának elvesztését. 

A kerékfordulatszám érzékelők jelei alapján végzi az elektronika a különböző be-

avatkozásokat. Az ASR szabályozást gyakran kikapcsoló módon szerelik be a gépkocsiba.  
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Az ASR különböző kiépítési változatai: 

 Az első kiépítési fokozatnál csak az ASR információs lámpát szerelik be. Hiányzik 

a tulajdonképpeni ASR szabályzás. Az ASR információs lámpa a hajtott kerék ki-

pörgését jelzi a gépkocsivezetőnek. Ezzel figyelmezteti a mérsékeltebb gázadásra. 

 A második kiépítési fokozathoz az ASR információs lámpán kívül a motor nyoma-

ték szabályzás is működik. Ezzel jelentősen javul a menetstabilitás. A hiányzó fé-

kezési beavatkozás miatt különösen, ha a tapadási tényező nagyon eltérő a bal és a 

jobb oldalon, nem lesz optimális a vonóerő. 

 A teljes kiépítettség esetén a rendszert az ASR információs lámpán, a motor nyo-

maték szabályzáson kívül differenciális fékezéssel is kiegészül. Ez a változat a leg-

kedvezőbb menetstabilitást és a legnagyobb vonóerőt adja. Jelenleg ezt alkalmaz-

zák a leggyakrabban. 

ASR szabályzás kis sebességnél (v  40 km/h) 

Ha az egyik kerék kipörög, azt az ASR rendszer szabályozottan lefékezi azt. A diffe-

renciális fékezésnek (BC = brake control)) köszönhetően a másik hajtott keréken nagyobb 

lehet a vonóerő, mint amikor kipörög a kerék. 

Ennél a beavatkozásnál a fékezendő kerékhez tartozó ASR fékező szelepe nyit, és 

kivezérli a tartálynyomást. Az ABS nyomásszabályzó szelep fogja beállítani az éppen 

szükséges fékező nyomást, mellyel a kerék kipörgése megakadályozható. Ha ezt követően 

a másik hajtott kerék is kipörög, a túl nagy nyomatékot a motorszabályzás csökkenti fogja. 

Ha a gépkocsi hajtott tengelye elé, vagy mögé „segédtengelyt” építenek be ASR sza-

bályzásnál a hajtott tengelytől le kell választani az együtt vezérelt tengely fékkamráit. Eh-

hez többféle egyszerű pneumatikus vagy elektro-pneumatikus kapcsolás is alkalmazható. 

ASR szabályzás nagy sebességnél (v  40 km/h) 

Amikor a gépkocsi sebessége nagyobb 40 km/h-nál, a menetstabilitás megőrzése ér-

dekében nem alkalmazzák a differenciális fékezést. Csak a motor nyomatékát csökkentik, 

(EC = engine control) mely a motor változattól függően többféle módon lehetséges: 

1. Pneumatikus motorszabályozás: Egy sűrített levegővel működtetett munkahenger 

az adagoló gáz rudazatát a kisebb dózis irányába mozdítja. A megfelelő nyomást 

egy arányos működésű elektromágneses szelep vezérli ki a munkahenger felé. 

2. Elektromos léptetőmotorral történő motor nyomaték szabályozás: Ezzel a 

megoldással régebbi haszonjárműveknél találkozunk. Az adagoló gáz rudazatát az 

annak közelében felszerelt elektromos léptetőmotor állítja az elektronika utasításá-

nak megfelelően. 

3. Beavatkozás a CAN hálózaton keresztül: Az E-GAS (elektronikus gázpedál) állí-

tótagja, vagy az EDC (elektronikus dízel befecskendezés) pozitív jelszélességének 

módosításával történhet a szabályzás. Az erre vonatkozó parancsot az ABS/ASR 

elektronika a CAN hálózaton keresztül adja a motor elektronikájának. 

Az ASR terepfokozata: 

Az ASR szabályzás programja laza talajon egy kapcsoló segítségével megváltoztat-

ható. Ha aktív a terepfokozat, nagyobb lehet a megengedett kerékcsúszás. Hasonlóan, mint 

fékezéskor az ABS terepfokozatánál. 
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6.8. ábra: Kipörgésgátló beavatkozása differenciális fékezéskor nagyobb vonóerőt tesz lehetővé 

Motor fékező nyomaték szabályozás (DTC: drag toque control) 

Ha a gépkocsi kis tapadási tényezőjű felületen halad, és a vezető visszaengedi a gáz-

pedált, a motor fékező nyomatéka a hajtott kerekek megcsúszását okozhatja. Ha a hajtott 

kerekek sebessége jelenősen eltér a gépkocsi sebességétől, a központi elektronika CAN 

hálózaton keresztül üzenetet küld a motor-elektronikának az alapjárati motorfordulatszám 

növelésére. Ezzel stabilizálni tudja ilyen esetben a gépkocsit. 

 

6.9. ábra: Motor fékező nyomaték szabályozás 

Elektronikus fékerő felosztás (EBV Elektronische Bremskraft Verteilung) vagy angolul 

(EBD electronic brakeforce distribution) 

(ld. a 4.7. fejezet) 

Fékasszisztens: 

A személygépkocsikhoz hasonlóan a korszerű haszonjárműveket is ellátják fékasz-

szisztenssel. Ez pánikszerű fékezésnél városi közlekedésnél (50 km/h sebességnél) kb. 2,5 

– 3 m-rel rövidíti a fékutat. Az elektronika érzékelő segítségével méri a fékpedál lenyomá-

sának a sebességét. Ez történhet közvetlenül elmozdulás érzékelővel, vagy közvetett mó-
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don nyomásérzékeléssel is. Ha a fékpedál elmozdulási sebessége egy bizonyos határértéket 

átlép, az elektronika kivezérli a maximális fékező nyomást. A blokkolásgátló pedig meg-

akadályozza a kerék csúszását. 

Retarder vezérlés: 

Ha a gépkocsira tartós lassító féket (retardert) szerelnek, jeges, csúszós úton annak 

fékező hatása is blokkolhatja a hajtott kerekeket. Ennek különösen akkor nagy a valószínű-

sége, ha üres a gépkocsi. A kerékcsúszást az ABS elektronika ismeri fel, és reléken keresz-

tül kikapcsolja a retardert. Ha a kerék blokkolási veszélye elmúlt az ABS eletronika a re-

lékkel fokozatonként egy kis késleltetéssel visszakapcsolja a retardert. Így a tartós lassító 

fék működése közben a kerekek az optimális csúszás tartományában maradnak. Ez a mű-

ködésmód örvényáramú és hidrodinamikus retardernél egyaránt használható. A retarder 

kikapcsolása után a fékező nyomaték csökkenése egy kis késedelemmel fog megtörténni. 

Differenciálzárak felügyelete (difflock control) 

A differenciálzárakat szétkapcsolja az ABS rendszer működésekor, hogy hatásos le-

gyen a működés. 

Vevő specifikus ABS működések 

Az ABS szabályzás közben relé működtetéssel, bizonyos kiegészítő elemek ki-, illet-

ve visszakapcsolhatók, mint például: 

 motorfék 

 retarder 

 automatikus sebességváltó 

 hosszanti differenciálzár összkerékhajtású gépkocsiknál 

 fékezőnyomás csökkentés, pneumatikusan együtt vezérelt tengelyeknél 

 sebességhatárolás a 92/24 EWG előírás szerint. 

A motoros gépkocsi ABS rendszerének részegységei 

A motoros haszonjármű ABS rendszere a következő részegységekből áll: 

 kerékfordulatszám érzékelő és póluskerék 

 elektronika 

 ABS nyomásszabályzó szelepek 

 ellenőrzőlámpa és relé 

 relé a tartós lassító fék működtetéséhez 

 vezetékek 

 pótkocsi felismerés 

 ABS terep fokozat kapcsoló 
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6.10. ábra: Tehergépkocsi blokkolásgátló rendszere 

Kerékfordulatszám érzékelő 

A kerékfordulatszám érzékelőt a futóműre szerelik a kerék közelébe. A kerékagyra 

felsajtolt póluskerékkel együtt az ABS/ASR szabályzásnál a kerekek fordulatszámát fo-

lyamatosan, érintésmentesen érzékeli. Az érzékelő belsejében állandó mágnes, póluscsap 

és tekercs van. 

Az érzékelés induktív elven történik. A póluskerék forgása közben a fogak és a fog-

árkok periodikus elmozdulása fordulatszámmal arányosan változtatja a mágneses fluxust. 

Ez indukálja a tekercsben a szinuszos váltakozó feszültséget. A feszültség a fordulatszám-

tól és az érzékelő, valamint a póluskerék közötti távolságtól is függ. A frekvencia viszont 

csak a kerékfordulatszámmal arányos, ezért ez az elektronika bemeneti információja. A jel 

akkor lesz kiértékelhető, ha az érzékelő és a póluskerék között a távolság a lehető legki-

sebb. 

Az érzékelőt a rugalmas anyagból készített szorítóhüvely súrlódással tartja a furat-

ban. Beszerelés előtt az 18 H11 -es furatot hőálló zsírral célszerű bekenni a későbbi sze-

relések megkönnyítése miatt. A szorítóhüvely behelyezése után a furatba az érzékelőt a 

póluskerékhez ütközésig be kell nyomni. A fordulatszám érzékelő és a póluskerék közötti 

hézag a kerék első körülfordulásakor automatikusan beáll. Ez a lehető legkisebb legyen, de 

mindenképpen kisebb 0,8 mm -nél. 

 

6.11. ábra: ABS kerékfordulatszám érzékelő belső szerkezete 
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Póluskerék 

A kerékagyra rögzített póluskerék fogszáma a kerékmérettől függően haszonjármű-

veknél rendszerint 80 - 120 közötti. Az elektronika algoritmusát úgy alkották meg, hogy 

800 mm - es gumiabroncs átmérőhöz 80 fog tartozik. Ebből adódóan egy fogosztáshoz 

31,4 mm út megtétele rendelhető hozzá. Ettől a megengedett eltérés a különböző gépko-

csiknál +20% / -10%. A póluskerék készülhet mágnesesen vezető anyagból hagyományos 

fogazással, mely viszonylag drágább technológia. Újabban sokkal olcsóbban már lemezből 

kivágással és sajtolással gyártják. Fontos a fogak és a foghézagok pontos mérete és a tűré-

sek betartása. A póluskerék homlokütése a felszerelés után kisebb kell legyen 0,2 mm - 

nél. 

 

6.12. ábra: Hagyományos fogazással gyártott ABS kerékfordulatszám érzékelő póluskereke és az érzékelő 

rögzítési helye 

 

6.13. ábra: Új kivitelű lemezből sajtolt ABS kerékfordulatszám érzékelő a kerékagyra szerelve 

ABS elektronika  

Az elektronika az ABS/ASR rendszer központi szabályzó egysége. Az időjárás vi-

szontagságaitól védetten leggyakrabban a vezetőfülkében, vagy autóbuszoknál az utastér-

ben helyezik el. Pótkocsinál rendszerint védődobozba kerül az elektronika és a dobozt sze-

relik az alvázra. Már gyártanak alvázra szerelhető kivitelű elektronikákat is. 
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Az elektronika rész áramkörei: 

 

6.14. ábra: Az ABS elektronika részegységei 

 A feszültségellátó egység szűrt és stabilizált 5 Volt-os tápfeszültséggel látja el az 

érzékelőket. 

 A bemeneti áramkör szűri a beérkező jeleket és digitalizálja, előkészíti, hogy a mik-

roprocesszorok feldolgozhassák. Ennek az egységnek egy speciális része az, ahova 

az úgynevezett „K” diagnosztikai vezeték becsatlakozik, mely lehetővé teszi, hogy 

a működéshez szükséges adatokat bevigyék az elektronikába. Lehetővé teszi továb-

bá a diagnosztikai adatok kiolvasását is. 

 A szabályozó egység CAN-kontrollert és két mikroprocesszort tartalmaz. Ezek ha-

tározzák meg a kerekektől érkező jelekből a kerekek sebességét. Képezi a szabá-

lyozás működéséhez szükséges referencia sebességet. Továbbá ezek hozzák létre az 

elektromágneses szelepek működtetéséhez szükséges jeleket, melyeket az ABS és 

az ASR rendszer használ. Ezen kívül a felismert hibák esetén hibakódot generál és 

tárolja azokat a hibakód tárolóban. 

  A CAN-kontroller lehetővé teszi a kommunikációt a CAN-busz hálózaton keresz-

tül a gépkocsiba szerelt többi elektronikával. 

 A kimeneti egység működteti az elektromágneses szelepeket és a többi kimeneti pe-

rifériális egységet, továbbá a tartós lassító fék relét, az ellenőrző lámpákat. A visz-

szacsatoláshoz jelet küld a mikroprocesszoroknak a hibák elemzéséhez. 

 Testet kapcsoló áramkör Ez kapcsolja testre az elektromágneses szelepek tekercsei-

nek az egyik kivezetését. Ezt nevezik Field-Effect-Tranzisztor -nak (FET). Akkor 

kapcsolnak testet, amikor a szabályozó áramkör kész a működésre. Ha a szabályozó 

egység nem kap tápfeszültséget a tekercsek testre kapcsolása is megszakad. Hiba 

esetén is megszakad a testre kapcsolás. 
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 A szelep relé feszültséggel látja el a kimeneti egységet, ha a szabályozó áramkör 

kész a működésre. Ha a szabályozó áramkör nincs ellátva feszültséggel, lekapcsol-

ják a tápfeszültséget a kimeneti egységről a szelep relé segítségével. 

 Biztonsági ellenőrzés Amikor az elektronika megkapja a tápfeszültséget, először 

statikus rendszerellenőrzést hajtja végre. Az önellenőrzést a két mikroprocesszor 

hajtja végre. Ebbe beleértendő a RAM és a ROM, az ütemadó, az aritmetikai és a 

logikai működések ellenőrzése is. A statikus ellenőrzéshez tartozik a szelep relé, a 

kimeneti áramkör a tekercsek, a DBR-relé és a kerékfordulatszám érzékelők elle-

nőrzése. Amint valamennyi kerékfordulatszám érzékelő jele érzékelhető, követke-

zik a dinamikus vizsgálat, ehhez tartozik a plausibilitási, vagyis az elfogadhatósági 

vizsgálat is. Az ellenőrzés aktív a teljes működés közben és valamennyi részegység 

kifogástalan működését figyeli. A kerékfordulatszám érzékelőknél az összes hiba, 

rövidzárlat, testzárlat, és a +24 V -al a zárlat, vagy a jelvezeték szakadása felismer-

hető, továbbá a póluskerék és az érzékelő közötti távolság megváltozása is. A te-

kercseknél valamennyi hibát felismeri az elektronika, mert amikor éppen nincs 

ABS, vagy ASR szabályozás a hiba felismerést teszt impulzusokkal ellenőrzi. 

Az ABS rendszer viselkedése hiba esetén: Ha az elektronika elektromos hibát ismert fel 

az ABS/ASR rendszer teljesen, vagy részlegesen kikapcsol. A részleges kikapcsolás átlón-

ként történik. Erről a vezetőt az ellenőrző lámpa folyamatos világítása tájékoztatja. Ha két 

egység hibásodott meg az elektronika a teljes ABS működést kikapcsolja. 

Három egymástól független, egymást kölcsönösen ellenőrző szintekkel nagy bizton-

ságot valósítanak meg. Az intelligens teljesítmény végfokozatok működtetik az egyes 

elektromágneses szelepeket és visszajelzik a kimenetek állapotát. 

Külön egységek reléken keresztül működtetik az ABS és az ASR ellenőrzőlámpákat 

és az elektromágneses szelepek reléit, valamint az ABS relét. Egy „nem felejtő” EEPROM 

tárolja a konfigurációt és a többi adatot, valamint a működés közben keletkező hibakódo-

kat. Ezeket a diagnosztikai csatlakozón keresztül lehet kiolvasni. Azért, hogy minden hiba 

felismerhető legyen, három egymástól független ellenőrzési szintet alakítottak ki.  

 Az elektronika önvizsgálata, 

 periféria (érzékelők és beavatkozók) ellenőrzése rövidzárlat, testzárlat, szakadás és 

az elektromágneses szelepek tápfeszültsége szempontjából, 

 a rendszer fizikai viselkedésének elfogadhatósági vizsgálata. 

Minden fellépő hibát a biztonsági áramkör elemez. Ennek eredményétől függ, hogy mely 

részegységeket kell kikapcsolni, miközben minden esetben a minél teljesebb körű működés 

megtartása a cél. A részleges kikapcsolást követően is minden esetben világítani kezd az 

ABS ellenőrzőlámpa. 

Az elektronika névleges feszültség: 24 V DC, az amerikai kiviteleknél 12 V DC.  

Üzemi feszültség: 22 V DC - 29 V DC  

Megengedett hőmérséklet tartomány: -40°C  +80°C 
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6.15. ábra: Az ABS6 elektronika panelje 

Az elektronika védelme érdekében ívhegesztéskor, vagy védőgázos ívhegesztéskor előbb a 

kábelcsatlakozókat ki kell húzni. Az elektronika maximum +75C hőmérsékletet képes 

elviselni. Ezt a fényezést követő szárításnál kell figyelembe venni. Célszerű az elektronikát 

a szárítás előtt kiszerelni a fülkéből. 

 

6.16. ábra: Az újabb elektronikáknál alkalmazott Tyco elektromos csatlakozók kihúzásához felül a középső 

biztosító fület le kell nyomni 

Diagnosztika 

A gyors és hatékony hibakeresés érdekében az elektronikát öndiagnosztikai egység-

gel is ellátják. Ez lehetővé teszi a hibakódok tárolását, kiolvasását és törlését. Az elektroni-

kát az ISO / DIN 9141 szabvány szerinti univerzális diagnosztikai csatlakozóval látják el. 

Az elektronika a tápfeszültség bekapcsolásakor az egyirányú adatforgalmat lehetővé tevő 

diagnosztikai vezetéken keresztül folyamatosan ismétlődő adatcsoportokat továbbít a kijel-

ző egységhez. Ez tartalmazza az elektronika típusát, a konfigurációt és a hibakód tárolóban 

lévő információkat. 

ABS nyomásszabályzó szelep 

Az ABS nyomásszabályzó szelep egy-, vagy több fékkamra nyomását szabályozza. 

A fékkamra közelében az alvázra szerelik. Két db. 2/2 –es, nagy keresztmetszetű membrán 

szelepből áll. Mindkettőt elektromágneses elő-vezérlő szelepek működtetik. Árammentes 

állapotban a sűrített levegő az 1-es csatlakozótól a 2-eshez áramlik. 
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6.17. ábra: Knorr - Bremse ABS nyomásszabályzó szelep (metszet) 

 

6.18. ábra: ABS szelep menetállás 

 

6.19. ábra: ABS szelep fékezéskor 
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6.20. ábra: ABS beavatkozás nyomástartás 

 

6.21. ábra: ABS beavatkozás nyomáscsökkentés 

Menethelyzet: 

Az 1-es és a 2-es csatlakozók nyomásmentesek. Az elektromágneses szelepek áram-

mentesek és zárva vannak. 
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Fékezés ABS beavatkozás nélkül: 

Az 1-es csatlakozón beáramló sűrített levegő a rugó ellenében nyitja az első memb-

ránszelepet. A sűrített levegő a fékkamrákba áramlik a 2-es csatlakozón keresztül. 

Fékezés ABS-el - nyomástartás: 

Az első elektromágnes behúz, sűrített levegőt enged a membránszelep mögé, ami le-

zár. Emiatt a 2-es csatlakozónál és a fékkamrában a nyomás nem növekszik és nem is 

csökken. 

Fékezés ABS beavatkozással - nyomáscsökkentés: 

Az első elektromágnes behúz és kivezérelt sűrített levegő beáramlik az első memb-

ránszelep mögé. Annak felületére ható nyomás zárja a membránt. A gerjesztő áram hatásá-

ra behúz a második elektromágnes is. A membránszelep mögötti teret a környezet felé ürí-

ti, a fékkamrába kivezérelt nyomás segítségével nyit a második membránszelep. A szabad-

ba engedi a fékkamrából a nyomást. 

Fékezés ABS-sel - nyomásnövelés: 

Az elektromágneses szelepek árammentesek és alaphelyzetben vannak. A fékező 

nyomás az 1-es csatlakozón belép és a rugó ellenében a membránszelepet átbillenti, ami 

nyit. A nyomás a házon keresztül megjelenik a 2-es csatlakozónál. Onnan a fék munka-

hengerbe áramlik. 

Az ABS szelep beépítése és a csövezés 

A nyomásszabályzó szelepet a kerék közelében úgy kell felszerelni, hogy a mechani-

kai sérülésektől, pl. kőfelverődés megóvható legyen. Az ABS szelep és a fékkamrák, illet-

ve -munkahenger között a sűrített levegő cső hossza és belső átmérője olyan legyen, hogy 

8 bar -ról 0 bar -ra történő nyomáscsökkentésnél p / t = 20 - 30 bar/s nyomás-gradiens 

megvalósulhasson. 

ABS relék 

Az ABS rendszernél alkalmazott relék a gépjárműveknél szokásos követelményeinek 

kell megfeleljenek. A reléket olyan helyre kell beszerelni, hogy azok karbantartása és javí-

tása könnyen elvégezhető legyen. A relék bekapcsolt gyújtásnál folyamatosan behúzott 

állapotban vannak, ezért a veszteség teljesítmény melegíti azokat. Ezt a körülményt figye-

lembe kell venni a relék megválasztásánál. 

ASR Motorszabályzó szelep 

A szelepet az ABS/ASR rendszernél a motorszabályzásra használják. Annak a mun-

kahengernek a nyomását növeli, illetve csökkenti, mely a befecskendező szivattyú töltésál-

lító karját mozgatja. Ezzel befolyásolja a motor nyomatékát. 

Az elektromágneses szelep árammentes állapotban zárt. Az állító munkahenger a 2-

es csatlakozón és a nyomáscsökkentő szelepen keresztül a környezettel van összeköttetés-

ben. Ha az ASR beavatkozás szükségessé válik, az elektronika áramot kapcsol a tekercsre. 

Megszűnik az állító munkahenger összeköttetése a környezeti levegővel és a 2-es csatlako-

zón keresztül feltöltődik sűrített levegővel. 
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6.22. ábra: ASR fékezőszelep. 

a – Szelepülék nyomásnövelés; b – Szelepülék nyomáscsökkentés; I – Tekercs; Csatlakozók: 1 – Légtartály;        

2 – Kétutas szelep; 3 – Környezet 

 

6.23. ábra: arányos működésű szelep. 

a – Szelepülék nyomásnövelés; b – Szelepülék nyomáscsökkentés; c – Szelepcső; d – Rugótányér; I – Tekercs; 

Csatlakozók: 1 – Légtartály; 2 – Állító munkahenger; 3 – Környezet 
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6.24. ábra: Állító munkahenger. 

1 – Adagolószivattyú; 2 – Rugóterhelésű dugattyúrúd; 3 – Dugattyú; 4 – Ház 

Arányos működésű szelep 

A motorszabályzás, illetve a sebességhatárolás állító munkahengerének nyomását 

változtatja. 

Árammentes állapotban az 1-es és a 2-es csatlakozó között zárt az összeköttetés. Ha 

a motorszabályzás, illetve a sebességhatárolás nem aktív az 1-es csatlakozónál és a zárt 

nyomásnövelő szelep előtt tartálynyomás van. A 2-es csatlakozó a 3-ason keresztül nyo-

másmentes. Szabályzáskor az elektronika jelszélesség modulált pozitív feszültséget kap-

csol az elektromágnesre. Ekkor záródik a nyomáscsökkentő szelep és a nyomásnövelő sze-

lepen keresztül az állító munkahengerben növeli a nyomást. A 2-es csatlakozón lévő nyo-

más az elektromágnes gerjesztő áramával arányos. 

ASR fékező szelep  

A szelepet az ABS/ASR rendszernél a kerékfékezés aktiválására használják. Sűrített 

levegőt vezérel ki a légtartályból a két-utas- szelep. Ezt a nyomást az ABS nyomásszabály-

zó szelepen fogja módosítani a pillanatnyi kerék csúszásnak megfelelően és így jut el a 

kipörgő kerék fékkamrájához. Az elektromágneses szelep árammentes állapotban zár. Ha 

szükségessé válik az ASR fékezés a tekercsre gerjesztő áramot kapcsol az elektronika. Az 

1-es csatlakozón jelen lévő tartálynyomás megjelenik a 2-es csatlakozónál. 

Az ASR fékező szelep áteresztő szelepen keresztül az üzemi fék 1. illetve 2. köréhez, 

vagy közvetlenül a mellék-felhasználók légtartályához csatlakozik. A nyomás az üzemi-fék 

1. és 2. körének légtartályaiban a biztosított nyomásnál 5,4 - 0,3 bar (ha az üzemi nyomás 

7,3 bar) nagyobb kell legyen.  

Állító munkahenger 

Az állító munkahengert ASR szabályzáskor, illetve sebességhatárolás esetén az ada-

golószivattyú töltésállító karjának elmozdítására használják. Ilyen megoldással csak régeb-

bi gépkocsiknál találkozhatunk. A sűrített levegő flexibilis csövön csatlakozik hozzá. A 

munkahenger belsejébe rugóval alaphelyzetben tartott dugattyút szerelnek. A munkahenger 

a menetpedál és az adagoló töltésállító karja közötti rudazathoz csatlakozik és a típustól 

függően húzó, illetve nyomó irányban működik. Ha az 1-es csatlakozón keresztül sűrített 

levegő áramlik be, a rugó ellenében a dugattyúrúd elmozdul. 
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A pneumatikus egységek beépítése 

A pneumatikus egységeket pl. ASR motorszabályzó szelepet, állító munkahengert, 

arányos működésű szelepet a motor közelében úgy kell beszerelni úgy, hogy a hő-

terhelésük ne lépje túl a megengedett értéket. 

Az ABS rendszer ellenőrzése 

A sűrített levegő csatlakozások ellenőrzése szemrevételezéses és tömítettség vizsgá-

latra korlátozódik. Fontos a fordulatszám érzékelők, a nyomásszabályzó szelepek és a fék 

munkahengerek helyes bekötését és az összetartozásukat ellenőrizni. 

Új gépkocsiknál minden esetben el kell végezni a következő vizsgálatokat, melyek-

kel a nemzetközi törvényes előírások betartását ellenőrizzük: 

 Energiafelhasználás, 

 Tapadási tényező kihasználás, 

 Menetstabilitás hirtelen fékezés esetén, 

 Fékezési stabilitás: 

 jól tapadó útfelületen, 

 hirtelen tapadási tényező változás esetén ( - ugrás), 

 a jobb és bal oldal között, ha eltérő a tapadási tényező ( - hasadék). 

Ha a kipörgésgátló energiaellátását (sűrített levegő) nem a segéd felhasználók légtartálya 

biztosítja, ellenőrizni kell, hogy a rendszer megfelel-e az RREG 71/320/EWG I/2.2.1.16, 

illetve az ECE-R 13/06 előírás 5.3.2.16 függelékének. 

6.4. A Knorr - Bremse ABS 6 típusa ESP rendszerré bővíthető  

Az ESP már nem csak a jármű hosszdinamikáját képes befolyásolni, hanem a kereszt irá-

nyút is. Például nagy sebességű kanyarodáskor, ha gépkocsi nem a vezető szándékának 

megfelelő pályán halad először figyelmeztető jelzést ad. Ha a vezető nem változtat a gép-

kocsi sebességén, és irányán beavatkozik. Erre több lehetősége is van. Csökkenti a motor 

nyomatékát, illetve egy kerék impulzusszerű fékezésével a megfelelő pályára kényszeríti a 

gépkocsit. A közlekedésbiztonságra gyakorolt rendkívül pozitív hatása miatt a 3,5 t –nál 

nehezebb haszonjárművek számára az új gépkocsi forgalomba helyezésekor a közeljövő-

ben kötelezővé teszik felszerelését. Ez indokolt, mert az ESP rendszer nagyon pozitív ha-

tással van a gépjárművek menetstabilitásra és súlyos baleseteket tesz elkerülhetővé. 

 

6.25. ábra: Az ESP rendszerré bővítéshez alkalmazott elektromágneses relészelep és az ABS szelepek elősze-

relhetők 
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6.26. ábra: ABS 6 bővítve ESP rendszerré 

1 - ABS 6 Advance elektronika; 2 - ABS szelep; 3 - Elektromágneses relészelep; 4 - Kormánykerék elfordítás 

érzékelő; 5 - Perdülés érzékelő; 6 - Pedálszelep; 7 - Kerék fordulatszám érzékelő; 8 - Kombinált fék munka-

henger; 9 – Fékkamra 

A Knorr-Brense ABS 6 Advance típusú elektronikája már olyan kivitelű, hogy lehetővé 

teszi az ESP rendszerré történő bővítést. Ehhez be kell szerelni tengelyenként egy – egy 

elektromágneses relészelepet, mely lehetőséget ad az elektronikának a vezetőtől független 

fékezési beavatkozásokra. Ezen kívül az ESP rendszer működéséhez fel kell szerelni a 

kormánykerék elfordítás érzékelőt, és a perdülés érzékelőt is. Mindkettő a CAN-hálózaton 

keresztül létesít kapcsolatot az elektronikával. Ezeket intelligens érzékelőknek nevezzük, 

hiszen a saját elektronikájuk értékeli ki a mérések eredményét, megvizsgálja annak elfo-

gadhatóságát és ezután lesz hozzáférhető valamennyi elektronika számára. Az ESP rend-

szer működéséről és érzékelőiről részletes ismertetése az elektronikus légfék rendszernél 

olvasható. (7.2. fejezet) 

6.5. Pótkocsi ABS rendszer  

A pótkocsikat önálló ABS rendszerrel látják el. A vontató biztosítja a sűrített levegő 

ellátást és a tápfeszültséget. A pótkocsi ABS rendszerének ellenőrző lámpáját a vontató 

műszerfalán helyezik el. A járműszerelvény két tagja között a kapcsolatot a kapcsolófejek, 

és az ABS elektromos csatlakozója hozza létre az ISO 7638 szabvány szerint. Az alábbi 

képen is látható, hogy két érintkező az ABS csatlakozónál nincs ellátva érintkezővel. Oda 

az EBS fékrendszernél a CAN hálózat vezetékeit kötik be. 

 

6.27. ábra: Pótkocsi ABS elektromos csatlakozó 
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6.28. ábra: Kéttengelyes két vezetékes pótkocsi fék rendszere ABS-sel szerelve. 

 

6.29. ábra: Pótkocsik blokkolásgátló rendszerei. 

6.5.1. KB 91-A pótkocsi ABS rendszere 

A különböző pótkocsi változatoknál az eltérő tengelyszám és a különböző felfüggesztés 

megköveteli a pontos elemzést, hogy optimális lehessen az adott pótkocsi ABS fékrendsze-

re. (4S/4K, 2S/2K változat) 

A pótkocsi ABS részegységei: 

 ABS elektronika védődobozzal és az ISO 7683 szabvány szerinti csatlakozóval 

(áramellátás és információ átvitel). 

 kerékfordulatszám érzékelők és póluskerekek, mint a vontatónál. 

 ABS relészelep. 

 vezetékek. 

 az újabb változatoknál az ABS modul tartalmazza az elektronikát és a nyomássza-

bályozó szelepeket is. 
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Pótkocsi ABS elektronika  

Az elektronikát lehetőleg a pótkocsi alvázának belső felére kell rögzíteni, hogy a 

mechanikai sérülésekkel szemben védett legyen. A kábelkimenetek oldalt legyenek elhe-

lyezve. A furat viszont alulra kerüljön. Először mindig a fehér csatlakozót (áramellátás) 

kell lehúzni, illetve azt kell utoljára csatlakoztatni. 

A 4 db M6 x 50-es imbuszcsavar kicsavarása után az elektronika a házról levehető. 

A dugós kábelcsatlakozók színei: 

–  Csatlakozó rendeltetése: Szín 

–  Modulátor (ABS relészelep): Kék 

–  Kerékfordulatszám érzékelő: Sárga és piros 

–  Áramellátás: Fehér 

– Villogókód aktiváló dugasz: Fekete 

A tápfeszültség az elektronika bekapcsolásakor 22 V és 29 V közötti kell legyen. Ha a tápfe-

szültség 35 V-nál nagyobb, meghibásodást okozhat. Működés közben a tápfeszültség 19 V-ig 

csökkenhet anélkül, hogy az elektronika működésképtelenné válna. Ha a feszültség túl nagy, 

vagy túl kicsi, világít az ABS ellenőrző lámpa, de hibakód az elektronikában nem tárolódik. 

Az elektronika mindjárt az üzembe helyezéskor felismeri a rendszer összes csatla-

koztatott elemét. A tároló áramkör a rendszerben keletkezett hibákat kódolt formában tá-

rolja. Ezeket villogókódként, vagy diagnosztikai műszerrel lehet lekérdezni. Az elektroni-

kánál a hőmérséklet nem lehet nagyobb +75C-nál. 

6.5.2. Pótkocsi ABS relészelep 

Ez a pótkocsi ABS rendszerének speciális szerelvénye, melyet egy, vagy több fékkamra 

nyomáskivezérlésére és ABS szabályzására használják. Két főbb egységből áll, egy 

relészelepből (alsó rész) és két elektromágneses szelepből (felső rész). Az ABS 

relészelepet a pótkocsi alvázához a kerékfordulatszám érzékelővel ellátott tengely közelé-

ben, védett helyre, szilárdan kell rögzíteni. Vonóháromszöges pótkocsinál az első tengely 

ABS relészelepét a forgózsámolyon kell elhelyezni. 

 

6.30. ábra: Pótkocsi ABS relészelep metszet. Felül az elektromágnesek, alul a relészelep 
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6.31. ábra: ABS relészelep menetállás 

 

6.32. ábra: ABS relészelep fékezés; mindkét elektromágnes árammentes 

Menet helyzet 

A 4-es csatlakozó nyomásmentes, az 1-es csatlakozónál tartálynyomás van. A fék-

kamra a 2-es csatlakozóhoz van bekötve és jelenleg nyomásmentes. Mindkét elektromág-

nes árammentes, így azok alaphelyzetben vannak. 

Fékezés ABS nélkül 

A 4-es csatlakozón, majd az elektromágneses szelepeken keresztül sűrített levegő 

áramlik a relészelep dugattyúja feletti térbe. Ennek hatására a dugattyú lefelé mozdul és 

kettős szelepe segítségével a normál relészelephez hasonlóan a légtartályból sűrített leve-

gőt vezérel ki. Ez a 2-es csatlakozón keresztül a fékkamrába áramlik. 
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6.33. ábra: ABS relészelep nyomástartás a bal oldali elektromágnes kap gerjesztő áramot 

 

6.34. ábra: ABS relészelep nyomáscsökkentés, a jobb oldali elektromágnes kap gerjesztő áramot 

Fékezés ABS-sel – nyomástartás 

Az első elektromágnes behúz így zár és megakadályozza, hogy a fékpedál további 

lenyomása nagyobb nyomást eredményezzen a relészelep dugattyúja feletti térben. A fék 

munkahengerben a nyomás nem nő, de nem is csökken. Ha a vezető az ABS relészelep 

nyomástartási fázisa közben visszaengedi a fékpedált, a dugattyú feletti térből a nyomás a 

visszacsapó szelepen keresztül és a pótkocsi fékező szelepen keresztül a szabadba távozik. 

Fékezés ABS-sel – nyomáscsökkentés 

A második elektromágnes gerjesztő áramot kap átvált, annak egyik szelepüléke nyit, 

a másik pedig záródik. A sűrített levegő a relészelep dugattyúja feletti térből a 3-as csatla-

kozón át a szabadba áramlik. A dugattyú felfelé mozdul és a relészelep kettős szelepe a 

korábbi fékezőnyomást a 3-as csatlakozón keresztül a szabadba engedi. 
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Kettős ABS relészelep 

Ezt a szelep egységet a pótkocsik ABS szabályozásához fejlesztették ki. A közös 

házban kialakított iker ABS relészelep egyike a jobb oldali a másik pedig a bal oldali kere-

kek fékező nyomását szabályozza. Közös bemeneti csatlakozójuk van ezért egyszerűbb a 

sűrített levegő csövek bekötése. 

 

6.35. ábra: Két egymással szembe fordított „iker kivitelű” pótkocsi ABS relészelep 

Kábelek: 

Az áramellátó kábel az ISO 7638 szabvány szerint a pótkocsi áramellátását biztosítja a 

vontató járműtől. Ha a forgózsámolyos, vagy a központi tengelyes pótkocsi, ha használaton 

kívüli van, a csatlakozó megóvása miatt használjuk a „tartó aljzatot”. 

A csatlakozó kábel az elektronika beavatkozó jeleit továbbítja a modulátor, illetve az ABS 

relészelep felé. 

A hosszabbító kábel a fordulatszám érzékelők jeleit továbbítja az elektronikának. 

6.5.3. Pótkocsi ABS modul TABS 

A kétcsatornás nyomásszabályozó modul tetejére építették az elektronikát. Az alatta lévő 

alumínium öntvényben vannak az elektromágneses szelepek és a relészelepek. A kerékfor-

dulatszám érzékelők jelei alapján a pótkocsik bal és jobb oldali kerekeinek fékező nyomá-

sát szabályozza. Vonóháromszöges pótkocsinál az első tengelyhez egy ABS relészelepet 

szerelnek be. Ennek működtetését is a modulra szerelt elektronika végzi. A többi ABS 

rendszerhez hasonlóan ellátták hibakód tárolóval. Csatlakoztatható hozzá a TIM (Trailer 

Info Modul), mely a hibakódok kiolvasásán kívül a km-számláló feladatát is ellátja. Az 

elektronika átkonfigurálható. 

 

6.36. ábra: KB4TA pótkocsi ABS modul 
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6.37. ábra: Háromtengelyes nyerges félpótkocsi KB4TA blokkolásgátló rendszere. 

1 – Töltővezeték kapcsolófej légszűrővel; 2 – Fékezővezeték kapcsolófej légszűrővel; 3 – ABS elektromos 

csatlakozó; 4 – Kombinált kettős kapcsolószelep; 5 – Pótkocsi légtartály; 6 – Manuális víztelenítő szelep; 7 – 

Pótkocsi fékerő szabályzó; 8 – KB4TA pótkocsi ABS modul; 9 – Membrános fékkamra; 10 – Rugóerőtárolós 

kombinált munkahenger; 11 – Fordulatszám érzékelő; 12 – Légrugó; 13 – Szintszabályozó; 14 – Vizsgáló 

csatlakozó; 15 – Elektromos csatlakozó 

6.6. Az ABS / ASR rendszer diagnosztikai vizsgálata  

Jelenleg az alábbi módszereket alkalmazzák: 

 Hibakeresés az ABS/ASR univerzális vizsgálóbőrönddel 

 ABS Diagnosztika ECUtalk programmal 

 MTS diagnosztika  

 NEO ABS diagnosztika 

Az egyes vizsgálati módszerek részletes leírásai a gyártók kezelési útmutatóiban találha-

tók. 
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Az elektronikus légfékrendszer (EBS) új fejezetet nyitott a haszonjárművek féktechnikájá-

ban. A fékezési parancs nem a sűrített levegő nyomásváltozásaként, hanem elektromos 

jelként a CAN hálózaton keresztül érkezik a nyomásmodulátorokhoz, melyeket a fékkam-

rák közelében helyeznek el. A járműszerelvény valamennyi kerékfék szerkezete szinte 

egyszerre lép működésbe. Így hatékonyan rövidül a fékút. A fékezéshez szükséges energiát 

változatlanul a sűrített levegő biztosítja. 

Az EBS jelentősen csökkenti a fékkésedelmi időt, lehetővé teszi a vontató és a pót-

kocsi között a fékezés optimális összehangolását. Mindez most már szoftveresen történhet. 

Kiegészítő érzékelők és szoftverek segítségével az EBS hatékonyan növeli a járműszerel-

vény menetstabilitását. A másik előny az, hogy az EBS fékrendszer lényegesen kevesebb 

szerelvényt tartalmaz, mint a hagyományos légfékrendszerek. 

Az EBS legfőbb előnye, hogy a fékezőnyomást az elektronikus rendszer minden kor-

látozás nélkül tudja szabályozni. Ez a különleges működések széles skáláját teszi lehetővé, 

melyekhez hagyományos szelepekből jó néhányat be kellene építeni. További előnye az 

elektronikus jelátvitelnek és moduláris felépítésnek a rugalmas konfigurálhatóság. A mo-

dularitás azt jelenti, hogy az EBS azonos elemei a különböző járműtípusoknál más módon 

konfigurálhatók, így a járműgyártók eltérő igényei egyszerűen kielégíthetők. 

Az EBS rendszer előnyeinek összefoglalása: 

 Az elektronikus jelátvitel miatt a fékezés kezdetén rövid lesz a felfektetési, illetve a 

megszólalási idő, és a fékoldás is sokkal dinamikusabb. 

 A gépkocsi terhelése nem csak érzékelhető, hanem bizonyos algoritmusokkal meg 

is határozható érzékelő nélkül is. Ez azért fontos, mert ez alapján történik a fékező-

nyomás kivezérlés. 

 A futóművek között megvalósulhat a fékbetét kopás kiegyenlítése. 

 Elektromos meghibásodás esetén két körös sűrített levegős biztonsági fékrendszer 

(back up) teszi lehetővé a fékezést. 

 A CFC (Coupling Force Control) program (kapcsolóponti erőszabályozás) révén az 

optimális fékerő arány automatikusan létrejön a vontató és a pótkocsi között. 

 A fékerő optimálisan szabályozható. 

 Továbbá a hagyományos fékműködés mellett, magába ötvözi az ABS-t (blokkolás-

gátló rendszert), az ASR-t (kipörgésgátlót), és a retarder működtetést, továbbá op-

cióként az ESP elektronikus stabilizációs programot. 

 Egyszerűsödött a fékrendszer, így pl. a Knorr-Bremse az EBS5-nél a pótkocsi fék-

vezérlő modulnál egyik sűrített levegős kört az elektronikus rendszer helyettesíti 

oly módon, hogy gyújtás levétel után a fékpedál lenyomására a pedálmodulba be-

épített kapcsoló segítségével „felébreszti” az elektronikát, mely biztosítja a máso-

dik vezérlő kört. 
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7.1. ábra: Elektronikus légfékrendszer 

Elektronikus légfékrendszerek adatátvitele a CAN hálózaton 

A CAN elektronikus adatátvitel gyors, hatékony és biztonságos. 

További előnyei: 

 Kevesebb vezeték és csatlakozó szükséges. 

 Az érzékelő és a beavatkozó egységek jeleit a gépkocsi több elektronikus rendszere 

is fel tudja használni. 

 Különböző gyártók különböző rendszerei egymással adatcsere kapcsolatban állhat-

nak, mert a CAN adatbuszokat szabványosították. 

A CAN hálózatnál az elektronikákat két adatvezeték (CAN-high, CAN-low) köti össze, így 

a digitális jelek valamennyi elektronikához eljutnak. A rendszerhez csatlakoztathatók érzé-

kelők és beavatkozó egységek is. Az elektronikus légfék működéséhez több CAN hálózatot 

is használnak: 

 

7.2. ábra: Az EBS rendszer CAN hálózatai 
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 A CAN-Powertrain: az EBS és a gépkocsi más elektronikus rendszeri közötti kap-

csolatot teszi lehetővé, például a retarder, az automatikus sebességváltó, vagy az 

EDC. Erre vonatkoznak a SAE J1939 és az ISO 21898 szabványok. 

 A CAN-Trailer: a vontató és a pótkocsi között végzi az adatcserét, az ISO 11992 

és az ISO 7638 szabványoknak megfelelően. A vontató és a pótkocsi közötti CAN 

vezetéket az ISO 11992 szabvány szerinti ABS / EBS csatlakozón keresztül építik 

ki. A kapcsolat az ISO 7638 szabvány szerint jön létre. 

 A CAN-Brake az EBS központi elektronika és az egyes futóművek közelébe fel-

szerelt nyomásmodul, valamint a pótkocsi fékezésére szolgáló nyomásmodul kö-

zötti adatátvitelt biztosítja. 

 

7.3. ábra: A CAN brake és a CAN powertrain hálózatok résztvevői 

7.1. A motoros (vontató) gépkocsik EBS rendszere  

Az EBS működése: 

Bekapcsolt gyújtásnál és felengedett fékpedálnál az EBS rendszer aktív. Az üzemi fék-

rendszer egykörös tápfeszültséget kap. A pedál-modul által kivezérelt sűrített levegő nem 

jut el a fékkamrákig, mert a modul elektromágneses back-up szelepe zár. A pedálmodul 

fékezési jeladója elektromos jelként adja meg a fékrendszer elektronikájának a vezető 

lefékezettségi igényét. Ez az információ a gépkocsi CAN hálózatán keresztül jut el a nyo-

másmodulátorokhoz. Az erre szerelt elektronika működteti azokat az elektromágneses sze-

lepeket, amelyek a megfelelő fékezőnyomást kivezérlik 

Kikapcsolt gyújtásnál, ha a légtartályok nyomása megfelelő a kétkörös pneumatikus 

fékrendszer (back up) aktív. Ekkor az első és a hátsó futómű közötti fékerő arány 1:1,5. 

A pótkocsi fékezéséhez a sárga fékező vezetéknél mérhető 0,4 bar felfektetési nyo-

mást programoznak be. 

A vontató és a pótkocsi csatlakoztatásához szükséges: 

 Kétvezetékes sűrített levegő rendszer az ISO 1728 szabvány szerint. 

 Elektromos ABS csatlakozó az ISO 7638 szabvány szerint, melynek 6-os és 7-es 

kapcsaira a CAN vezetékeket kötik be. 
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7.4. ábra: EBS rendszer elemei egy kéttengelyes nyerges vontatón 

Az EBS feladatai a következő módon foglalhatók össze: 

7.1.1. Alapműködés: 

 Elektro-pneumatikus fékerő szabályozás 

 Érzékelő nélküli szabályozás (lassulás-kontrol és szlip-kontrol, ISC) 

 Terhelés alapú nyomásszabályozás (2009-től) 

7.1.2. Járműstabilitást és dinamikát támogató funkciók: 

 ABS működés (off-road mód kapcsolható) 

 ASR motor és fék vezérlés, off-road mód kapcsolhat (ATC) 

 Motor fékező nyomaték szabályozás (DTC) 

 Differenciálzár vezérlés (DLC) 

 Differenciálzár védelem 

 Differenciálzár aktív kerékfordulat szinkronizálással 

 Automatikus differenciálzár 

 Dinamikus menetstabilizáló funkció (ESP) 

 Kicsúszás gátlás 

 Borulás gátlás 

7.1.3. Fékbetét kopást csökkentő megoldások: 

 Tartós fék (retarder) integráció 

 Retarder blending (a retarder és a súrlódásos fék együttműködése) 

 Fékpedál állással arányos retarder aktiválás 
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 Kapcsolóponti erőszabályozás 

 Betétkopás kiegyenlítés 

7.1.4. Fék állapotára figyelmeztető működések 

 Fékbetét kopás figyelmeztetés 

 Fékbetét kopás előzetes becslése 

 Féktárcsa hőmérséklet figyelmeztetés 

 Kerekenkénti fékhatás ellenőrzés és figyelmeztetés 

7.1.5. Kiegészítő működések: 

 Fék asszisztens 

 Elgurulás gátlás, emelkedőn való indulás támogatása (Hill Start Aid) 

 Megállóhelyi fék (ajtónyitásra) 

 Külső fékerő kívánság végrehajtása (XBR) 

 Becsuklás-gátlás (csuklós busz tolatásnál) 

 ACC - Automatikus követési távolság szabályozás 

 Felépítmény-vezérelt biztonsági fék 

Ezek közül néhány fontosabb részletezve: 

ABS szabályozás: 

A kerékfordulatszám érzékelők a közvetlenül a hozzájuk tartozó nyomásmodulok 

elektronikáihoz vannak bekötve. Az digitalizálja és továbbküldik a CAN hálózaton keresz-

tül az EBS központi elektronikájának. Ez alapján határozza meg a gépkocsi referenciase-

bességét. Ez szintén a CAN hálózaton keresztül visszajut a nyomásmodulátorok elektroni-

káihoz. Az elektronika által előre meghatározott fékező nyomást az ABS szabályozás a 

megengedett kerékcsúszásnak megfelelően módosítja. ABS szabályozáskor a fék elektro-

nika kimenetéről, vagy a CAN hálózaton keresztül a tartós lassító féket kikapcsolja. 

Ezt a rendszert is ellátták az úgynevezett terep ABS működéssel, melyet a gépkocsi-

vezető kapcsol be és ilyemkor nagyobb lehet az engedélyezett kerékcsúszás. Ez laza tala-

jon rövidíti a fékutat. 

ASR szabályozás: 

Differenciális fékezés 

Induláskor és gyorsításkor, ha valamelyik hajtott kerék kipörög, azt az elektronika 

szabályozott módon automatikusan lefékezi. A differenciálművön keresztül a másik hátsó 

keréknél nagyobb vonóerő alakul így ki. Ha a gépkocsi sebessége nagyobb 40 km/h-nál ez 

a működési mód kikapcsol és csak a motor hajtónyomaték szabályozása marad aktív.  

Motor nyomaték szabályozás (DTC) 

Ha mind a két hajtott kerék kipörög, vagy a jármű sebessége nagyobb 40 km/h-nál, 

akkor a motor hajtó nyomatékát csökkenti az elektronika egészen addig, amíg a hajtott 

kerekek fordulatszámának az átlaga csak kicsit lesz nagyobb, mint az első keréké. Az 

elektronikus fékrendszer a motorelektronikával a CAN-buszon keresztül áll kapcsolatban. 

ASR kapcsoló 

Ha a vezető működteti az ASR kapcsolót, terepen nagyobb kerékcsúszást engedélyez 

az elektronika. Ilyenkor villog a műszerfalon elhelyezett ellenőrzőlámpa. 
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Fékbetét kopás szabályozás 

Ez kétféle módon is történik. Egyrészt az üzemi- és a tartós lassító fék együttműkö-

dése révén a fékpedál lenyomásakor kezdetben a súrlódásos fék lassít, de amint kialakul a 

tartós lassító fék megfelelő nyomatéka, kopásmentes módon átveszi a lassítás feladatát. 

Kisebb sebességnél, amikor csökken a tartós lassító fék nyomatéka, a lassítás egyre na-

gyobb részét ismét az üzemi fék fogja végezni. 

A másik megoldás lényege pedig az, hogy a fékbetét kopás szabályozáshoz az elekt-

ronika tengelyenként minden pillanatban meghatároz egy korrekciós tényezőt. Ezt az elekt-

ronikus fékerő felosztásnál veszik figyelembe. Ezzel az előre megadott fékerők összege 

állandó marad és összehangolt lesz a fékbetétek kopása. Meghosszabbodik a fékbetétek 

használati ideje. Ez a kiegyenlítés nem kerekenként, hanem tengelyenként történik. 

A fékbetét kopás kiegyenlítés csak a normál üzemszerű fékezéseknél működik. Ha ez 

aktív, a vastagabb fékbetétű tengely lesz csak fékezett. Intenzív lassításoknál, pánik szerű 

fékezéseknél ez a működésmód nem aktív. A fékbetét kopás kiegyenlítés az üzemeltető 

számára kedvező, mert a teljes járműszerelvénynél megközelítőleg egyidejűleg kell a fék-

betéteket kicserélni. Az járműgyártók igényeihez igazodva van olyan programváltozat, 

melynél a fékbetét vastagság érzékelőt az új fékbetét beszerelését követően a diagnosztikai 

műszerrel „nullázni” kell és van olyan változat is ahol ez az algoritmus automatikusan fel-

ismeri az új fékbetétek beszerelését és felesleges a „nullázás”. 

Kerékfék állapot megfigyelése 

Az EBS figyelmeztető jelzést ad, ha a fékbetét elérte a megengedett kopáshatárt és 

akkor is, amikor a féktárcsa túlhevült. Ez utóbbit egy a szoftver integrális részét képező 

matematikai modellel becsléssel tudja megállapítani. 

Kapcsolóponti erőszabályozás 

A CFC (Coupling Force Control) kapcsolóponti erőszabályozás feladata, hogy a von-

tató és a pótkocsi között a fékező nyomás felosztás optimális legyen. Kiegyenlíti a vontató 

és a pótkocsi felfektetési nyomásai közötti különbséget. A vontató járműnél ezt az értéket a 

szerelősor végén programozzák be (End of Line test). Mint az elektronika működési para-

méterét adják meg. A pótkocsiét viszont több fékezést követően határozza meg az elektro-

nika. 

Gyengén fékező pótkocsinál az összehangolás úgy történik, hogy a fékezővezeték 

nyomását növeli a vontató. A tömeg számítását több bemeneti paraméter figyelembevéte-

lével végzi az elektronika. Az induló érték ennél a tengelyterhelési jel. Pótkocsis szerel-

vénynél a vontató terhelésének 1,5 szerese. Annak érdekében, hogy a gépjármű pontos 

tömege meghatározható legyen a meghajtott és a szabadon futó kormányozott kerekek for-

dulatszámát hasonlítják össze. Figyelembe veszik a motor nyomatékát is a számításnál. A 

gázpedálhelyzet, a motor fordulatszám és a befecskendezett gázolaj mennyiség jelentik a 

bemeneti információkat. Az EDC elektronikától a CAN hálózaton keresztül érkeznek ezek 

az információk. A számítást befolyásolja még a menetellenállás a légellenállás, a motor 

fékező nyomatéka, illetve a retarder nyomatéka. 
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Kiegészítő EBS működések: 

Fék-asszisztens: 

Pánikszerű fékezéskor 1,5 – 2 szeres fékezőnyomást vezérel ki, mint ami hasonló kö-

rülmények között normál fékezéskor megtörténne. Így intenzívebben lassítja a gépkocsit, 

tehát rövidül a fékút. 

Tilt prevention 

Ez a nyerges vontatókhoz kifejlesztett biztonsági program. Intenzív fékezéskor a 

vontatmány nélkül közlekedő nyerges vontató előre billenését akadályozza meg, a fékerő 

határolásával az első tengelyen. 

Hill Start Assistance 

Lejtőn megtartja a fékező nyomást akkor is, amikor a vezető visszaengedi a fékpe-

dált. A járműszerelvény álló helyzetben tartásával egyszerűbbé és biztonságosabbá teszi az 

elindulást. 

Door brake 

Autóbuszoknál alkalmazzák ezt a működés módot. Nyitott ajtónál automatikus féke-

zést aktivál, és befékezve tartja a járművet egészen addig, amíg az ajtó nyitva van. A diag-

nosztikai műszerrel aktiválható, illetve tiltható le ez a működés, illetve beprogramozható, 

hogy melyik tengelyt, illetve mekkora nyomással fékezze. 

Roll Stability Program (RSP) 

Különösen a magas tömegközéppontú haszonjárműveknél van nagy jelentősége az ESP 

egyik al-programjaként működő borulás elleni védelemnek az RSP programnak. Ez a különböző 

manőverek közben a fizikai törvényszerűségek határain belül működik. A veszélyhelyzet kezde-

tén a kanyarodó jármű egyik oldalú kerekeinek terhelése lecsökken, ami jelzi a borulásveszélyt. 

A beavatkozás a motor nyomatékának csökkentésével és fékezéssel lehetséges. 

Külső fékezési igény 

Ennek a szakmában elterjedt angol elnevezése az external brake demand, illetve az 

XBR rövidítés. A fékezési igény a jármű más elektronikus rendszereitől érkezhet. Automa-

tikus fékezés történhet például az autóbusznál a becsuklás-gátló, vagy a radarérzékelő jele 

alapján, valamit az Adaptive Cruise Control-nál (ACC). 

Az EBS rendszer részei: 

EBS központi elektronika 

Ez az elektronikus légfékrendszer központi szabályozó egysége. Csöpögő, illetve fel-

freccsenő vízzel szemben védetten a vezetőfülkébe, vagy az utastérbe szerelik. A rögzítési 

felület sík kell legyen. Az elektronikát a hőtől védeni kell. A saját melegedésből származó 

hő megfelelő elvezetéséről gondoskodni kell. Figyelembe kell venni, hogy a csatlakozók-

nál megfelelő helyet kell biztosítani. 

A központi elektronika végzi az úgynevezett „magas szintű” műveleteket, melyek 

egyebek között a fékrendszer egyes elemeinek összehangolása. A nyomásmodulokkal a 

CAN hálózaton keresztül létesít kapcsolatot. Így kapja meg a kerékfordulatszám érzékelők, 

fékbetét kopás érzékelők, és a fékezőnyomás érzékelők jeleit. A központi elektronika által 

kért nyomás létrehozását a nyomásmodulok végzik. A központi elektronika fogadja a fék-
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pedál-modul analóg elektromos jeleit, melyek a vezető fékezési igényével arányosak. 

Ezekből, valamint a moduloktól érkezőinek jelei alapján kiszámítja a kerekenként szüksé-

ges fékező nyomást. Ezt a nyomásigényt a CAN hálózaton keresztül elküldi a moduloknak, 

amelyek előállítják azokat. 

Az elektronika fogadja a rögzítő fék nyomás-kapcsolójának a jelét is. Amikor a rög-

zítő fék aktív ezen jel alapján tiltja le az üzemi fék nyomáskivezérlését. Ezzel elkerülhető-

vé válik, hogy a két fékrendszer hatása ne adódjék össze. (addíció gátlás). 

Az elektronika fontos feladata a működési paraméterek és hibakódok tárolása. A 

gyári új elektronikával nem lehet közlekedni, csak miután a jármű gyártója, vagy az erre 

felhatalmazott szakműhely az elektronikát készre programozta. 

Ellenőrző lámpák: 

Azért, hogy az elektronika az EBS rendszer pillanatnyi állapotáról tájékoztassa a 

gépkocsivezetőt, négy ellenőrzőlámpát működtet. Ebből kettő a vontató, kettő pedig a pót-

kocsi ABS, illetve EBS rendszeréhez tartozik. 

A piros színű EBS ellenőrzőlámpa: 

 A gyújtás bekapcsolását követően 3 másodpercre felvillan, 

 világít, ha lecsökkent a tartálynyomás, 

 világít, ha meghibásodott az elektronikus rendszer, melynek következtében a törvé-

nyesen előírt fékhatás jól tapadó útfelületen nem érhető el. A tartálynyomás infor-

máció a CAN hálózaton keresztül érkezik meg az EBS elektronikához. Kis tartály-

nyomásnál először az ASR szabályozásokat tiltja le. 

A sárga színű EBS ellenőrzőlámpa: 

 A gyújtás bekapcsolását követően 3 másodpercre felvillan, 

 Felismert, de kevésbé veszélyes elektromos hibánál világít, például olyan elektro-

mos rendszerhibánál amikor valamely rész szabályozás működésképtelen, de a tör-

vényesen előírt fékhatás jól tapadó útfelületen elérhető marad. 

A sárga színű EBS ellenőrzőlámpa villog, ha a kerékfordulatszám érzékelő a határtarto-

mányban működik. 

Sárga színű ASR info-lámpa: a villogókód és információk kijelzésére szolgál. Az 

EBS elektronika működteti. 

Világít: 

 3 másodpercig a gyújtáskulcs elfordítását követően, 

 ha az ASR-nél aktív a motor nyomaték szabályozás, vagy fékezési beavatkozás tör-

ténik, 

 ha az EBS és az EDC elektronika között csatlakozási hiba van, 

 ha az ASR-t terep fokozatra kapcsolták át, 

 ha a görgős fékpadi működést állították be. 

Pótkocsi piros ellenőrző-lámpa 

A műszerfalon elhelyezett ellenőrző lámpát a pótkocsi EBS elektronikája az elekt-

romos összekötő vezeték DIN ISO 7638 szabvány szerinti 5-ös kapcsán keresztül működ-

teti. 
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BVA ellenőrzőlámpa 

A fékbetét kopáshatár jelző feszültség jelet ad, amikor a fékbetét kopása eléri a meg-

engedett értéket. 

Terhelés érzékelő 

A jármű tengelyterhelését a légrugós felfüggesztésnél a nyomásérzékelő, laprugósnál 

pedig, a potenciométerrel ellátott terhelés érzékelő közvetíti elektromos jelként az elektro-

nikának. 

A terhelésérzékelőt a gépkocsi alvázára szerelik. Egy elfordítható karral és egy füg-

gőleges rúddal csatlakozik a futóműhöz. A rugó elmozdulási útjával arányos jelet ad. A 

nyomásérzékelőt a légrugóhoz kötik be. 

Ha a terhelésérzékelőt ki kell cserélni, a rugóútnak megfelelő helyes beállításhoz a 

jármű gyártójának rendelkezését kell betartani. 

Fékpedál modul a fékezési jeladóval 

Az elektronikus légfékrendszernél fékpedál modult (FBM) alkalmaznak. Fékezéskor két-

körös nyomáskivezérlés történik, de ezt a rendszer csak a biztonsági működéshez használja (back 

up funkció). A pedálmodul része a fékezési jeladó (BWG). Ha az elektromos jeladó meghibáso-

dik, a pneumatikus úgynevezett „Back up” rész fogja a gépkocsit fékezni. A fékpedál modul 21-

es és a 22-es kimenetnél megjelenik a pneumatikus fékező nyomás is. Ha elektromos hiba miatt 

ez fékez, az ABS / ASR szabályozás és az elektronikus fékerő felosztás nem fog működni. Az 

elektronika bekapcsolja az EBS ellenőrzőlámpát, jelezve ezzel a vezetőnek a rendellenességet. 

 

7.5. ábra: EBS pedálmodul 

Egycsatornás nyomásmodul  

A nyomásmodul egy összetett mechatronikai egység, melyet a kerék közelében sze-

relnek fel az alvázra. A felső záró fedél alá szerelik be a saját elektronikáját. közvetlenül 
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ehhez csatlakoznak a nyomás modulációt végző szelepek elektromágnesei. A központi 

EBS elektronika jelei a CAN hálózaton keresztül érkeznek hozzá. Ennek megfelelően fé-

kező nyomást vezérel ki a fékkamrába és a pillanatnyi menetdinamikai állapotnak megfele-

lően szabályozza azt. 

Az egycsatornás nyomásmodul részei: 

 saját elektronika, 

 3 db elektromágneses szelep, 

 relészelep, 

 hangtompító. 

A nyomásmodul elektronikájához csatlakozik a saját kerékfordulatszám érzékelője, 

valamint a fékbetétkopás érzékelője. Ezek jelét előkészíti, digitalizálja és a CAN hálózaton 

keresztül tovább küldi az EBS központi elektronikának. A sűrített levegős szelepegység 1-

es csőcsatlakozója a légtartállyal áll kapcsolatban, a 2-es pedig a fékkamrával. 

 

7.6. ábra: EBS egycsatornás nyomásmodul 

Amikor az EBS rendszer hibamentes:  

Menethelyzetben a 2-es és a 4-es csatlakozók nyomásmentesek. A „Back up” szelep 

(1) nyitott, a nyomásnövelő és a nyomáscsökkentő szelepek (2 és 3) zártak. 

Fékezéskor: először a „Back up” szelep záródik (1). Ezért a 4-es vezérlő bemenethez 

érkező sűrített levegő nyomása hatástalan lesz a fékezésre. A modul saját nyomáskivezér-

lést végez az elektronika parancsára. A nyomásnövelő (2) és a nyomáscsökkentő (3) szele-

pek periodikus működtetésével állítja be az „a” térben a nyomást. Ez hat a 6-os relészelep 

dugattyújára, ami lefelé mozdul és a saját kettős szelepével beállítja a vezérlő nyomásnak 

megfelelő fékkamra nyomást ami megjelenik a 2-es számú kimenetén. A nyomásérzékelő 

(4) visszajelzi a modul elektronikájának a fékkamra nyomást. Az ABS/ASR szabályozás 
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közben is a (2) és a (3)-as nyomásnövelő, illetve nyomáscsökkentő szelepek végzik a nyo-

másváltoztatást, amit a relészelep lemásol. 

Elektromos hiba esetén, amikor például a modul áramellátása, vagy a CAN hálózati 

kapcsolat megszakad a Back up szelep nyitva marad és ezen keresztül a pedálmodultól a 

(4)-es vezérlőcsatlakozóhoz érkező sűrített levegő fog fékezni. Ilyenkor a nyomásmodul 

relészelepként fog működni. 

A nyomásmodul elektronikája menet közben a következő jeleket ellenőrzi: 

 kerékfordulatszám érzékelők, 

 fékbetét kopás érzékelők, 

 nyomásérzékelő. 

Valamennyi nyomáskivezérlésnél az elektronika felügyeli az elektromágneses szelepek 

megfelelő működését. Plausibilitási (elfogadhatósági) vizsgálatot is végez. 

A modult úgy kell beépíteni, hogy a lefújó szelep alul legyen. 

Kétcsatornás nyomásmodul 

A kétcsatornás nyomásmodul működését a központi EBS elektronika irányítja a CAN háló-

zaton keresztül. A parancsnak megfelelően fékezőnyomást vezérel ki egymástól függetlenül egy 

futómű bal és jobb oldali fékkamráiba. A szelepegység olyan keresztmetszetű, hogy az ikertengely 

két baloldali és két jobb oldali fékkamráját is el tudja látni sűrített levegővel. Ennek a nyomásmo-

dulnak a tetejére is elektronikát szereltek az egycsatornáshoz hasonlóan. Ez négy kerékfordulat-

szám érzékelő és négy fékbetét kopás érzékelő jeleit fogadja. Az egységbe szerelt két darab back-

up szelep, a hat darab elektromágneses szelep és két darab relészelep ugyan úgy működik, mint az 

egycsatornás változatnál. 

Mindkét csatornának van tápfeszültség ellátása és CAN kapcsolata. Az elektronika 

működése is hasonló az egycsatornás változatéhoz. 

 

7.7. ábra: EBS kétcsatornás nyomásmodul 
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Az elektronikaműködés ellenőrzése: 

Az EBS elektronika a következő egységeket ellenőrzi: 

 Kerékfordulatszám érzékelők, 

 Fékbetét kopás érzékelők, 

 Nyomásérzékelők. 

Minden nyomáskivezérlésnél valamennyi elektromágneses szelep megfelelő működését is 

figyeli, a kivezérelt nyomás elfogadhatóságát is megvizsgálja. 

 

Pótkocsi fékvezérlő modul (TCM) 

Ha a vontató és a pótkocsi is EBS rendszerrel van ellátva, a pótkocsi fékezése a CAN 

hálózaton keresztül a pótkocsi elektronikájának küldött üzenettel valósul meg. Ha hagyo-

mányos fékrendszerű a pótkocsi a TCM (Trailer Control Modul) a pótkocsi felé a fékező-

vezeték nyomását szabályozza és a kapcsolóponti erőszabályozást valósítja meg a vontató 

és a vontatmány között. A pótkocsi leszakadáskor az automatikus befékeződés a hagyomá-

nyos módon működik. A TCM alapvetően egy kétkamrás relészelep, melynek egyik kam-

rája az üzemi- a másik a rögzítő fékhez tartozik. Ezt egészíti ki a kétállású kétutas szelep, 

az elektromágneses szelepek (nyomásnövelő és nyomáscsökkentő), a back-up szelep, egy 

nyomásérzékelő és az integrálisan ráépített elektronika. A TCM újabb változatának nincs 

saját elektronikája, hanem az EBS központi elektronikája vezérli a TCM elektromágneses 

szelepeit. 

 

Pótkocsi fékvezérlő modul, TCM részei: 

 elektromágneses szelepek (1 db back-up, 1 db nyomásnövelő, 1 db nyomáscsök-

kentő), 

 nyomásérzékelő, 

 elektromos csatlakozók, 

 két vezérlőkamrás relészelep rész az üzemi fékkörökhöz, 

 egy vezérlőkamrás relészelep rész a rögzítő fékhez, 

 hangtompító. 
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7.8. ábra: Pótkocsi fékvezérlő modul 

Menethelyzet 

Az 1-es 21 és a 43-as sűrített levegő csatlakozóknál tartálynyomás van. A 22 és a 42-

es csatlakozók nyomásmentesek.  

Fékezés üzemi fékkel 

Az EBS központi elektronika működteti a TCM elektromágneses szelepeit a pótkocsi 

fékezésekor. Ennek közreműködésével valósul meg a „kapcsolóponti erőszabályozás”, 

vagyis a vontató és a pótkocsi fékjének összehangolása. Az EBS pedálmodultól csak az 

egyik „back-up” kört kötik be. Hibamentes állapotban a „back-up” szelep zár. A fékező 

nyomást a nyomásnövelő és a nyomáscsökkentő szeleppel állítja be az elektronika. A pót-

kocsi fékező vezeték kapcsolófejéhez a nyomást az egységbe integrálisan beépített 

relészelep vezérli ki és a nyomásérzékelő jelzi vissza. 

Fékezés rögzítő fékkel 

A rögzítő fék szelep működtetésekor a 43-as csatlakozó nyomásmentessé válik. A 

belső szeleptest fölfelé mozdul és a 22-es csatlakozóhoz, nyomás vezérlődik ki. 

Elektromos hiba: 

Ilyenkor a back-up szelep nyitva marad, a 42-es csatlakozón keresztül a vezérlőkam-

rába nyomás kerül. A relé dugattyú lefelé mozdul és 22-es kimenetnél megjelenik a fékező 

nyomás. A leszakadáskor történő befékeződés a hagyományos pótkocsi fékvezérlő szelep-

hez hasonlóan egy integrálisan beépített 2/2-es szelep révén valósul meg. 
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Leszakadási befékeződés 

A pótkocsi fékező vezetéknél a leszakadási befékeződés a modulátorhoz illesztett 2/2 

szelep segítségével a hagyományos módon működik. 

EBS diagnosztika 

A diagnosztikai csatlakozó adatcserét tesz lehetővé az EBS elektronika és a diag-

nosztikai eszköz között. Az EBS elektronika által felismert hibákat szöveges üzenetként 

jeleníti meg. Lehetőség van a hibakódok törlésére. A diagnosztikai csatlakozón keresztül 

lehet elvégezni a szerelősor végi programozást és vizsgálatot  (EOL = End of Line). A ré-

gebbi járműveknél típus-specifikus diagnosztikai csatlakozókat szereltek fel, általában az 

elektronika közelében. A diagnosztikai műszer ennek megfelelő speciális kábellel csatla-

koztatható. Újabban erre a célra is az EOBD csatlakozót használják. Jelenleg még nem 

szabványosították, hogy melyik kapocsra kötik be az EBS diagnosztikai vezetéket. 

7.2. Elektronikus stabilitás program (ESP)  

A személygépkocsiknál is sikeres ESP rendszer, kritikus menethelyzetekben is képes stabi-

lizálni a gépkocsi és így elkerülhetővé válnak olykor egyébként súlyos balesetek. A ha-

szonjárműveknél ennek a működésmódnak még nagyobb a jelentősége, mert a nagyobb 

tömegük révén nagy mozgásenergiával rendelkeznek. A haszonjárművek a magasabb tö-

megközéppontjuk miatt hajlamosak a felborulásra. Ezek elkerülhetővé válnak az ESP 

rendszerrel és az azt kiegészítő borulás-gátlóval. 

Az ESP-rendszerre vonatkozó Európai Uniós előírások 

A közlekedésbiztonságra gyakorolt kedvező hatása miatt az ESP rendszer beszerelése a 

következő jármű kategóriákba lesz kötelező 2014. október 29-e után. 

 autóbuszokba, 3,5 t felett, 

 teherautókba és pótkocsikba. 

Ezeknek a járműveknek a homologációja 2012. október 29. után már csak ESP-vel felsze-

relve lehetséges. 

A fent említett járműkategóriáknál az ACC (Automatic Cruise Control – automatikus 

követési távolság szabályozó), amely veszély esetén automatikus fékezéssel avatkozik be, 

szintén kötelező lesz az alkalmazása 2015. október 29. után. A járművek homologációja 

2013. október 29. után már csak ACC rendszerrel ellátva lesz lehetséges. 

Az optikai érzékelővel működő forgalmi sáv tartását biztosító berendezés beszerelése 

2015. október 29-e után válik kötelezővé. A járművek homologációja 2013. október 29. 

után már csak ezzel a rendszerrel felszerelve lesz lehetséges. 

Az ESP (elektronikus stabilitás program) alkalmazása és működése 

A németországi statisztikai adatok szerint évente 400-an vesztik életüket egy résztvevős 

haszonjármű baleset miatt. Ezek háromnegyed részénél a gépkocsi elhagyta az útpályát, 

25%-ánál pedig felborult a jármű. Egy hatékony asszisztens rendszer, az ESP a veszélyessé 

váló manőverek jelentős részénél elkerülhetővé teszi a balesetet. 

A haszonjárművek ESP rendszere akkor lép működésbe, amikor például a nyerges 

szerelvény valamelyik kereke elveszíti a tapadást és emiatt kisodródásra válik hajlamossá, 

vagy a jármű megközelíti a borulási határt. Elektronikus szabályozások révén megvalósí-

tott beavatkozásokkal stabilizálható a szerelvény. 
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7.9. ábra: Az ESP rendszer CAN hálózata 

Az ESP CAN-hálózata közvetíti a kormánykerék elfordítás érzékelő, továbbá a perdülés-, 

és keresztirányú gyorsulás érzékelő jeleit. Ezeket a központi elektronika kiértékeli, és ezek 

alapján megvalósulhat az ESP szabályozás. A jelek alapján az elektronika megállapítja, 

hogy a gépkocsivezető milyen pályán szeretne autójával haladni. Azt is kiszámítja, hogy 

milyen a gépkocsi tényleges menetpályája. Ezeket egymással összehasonlítva állapítja 

meg, hogy szükséges –e valamilyen ESP beavatkozás. Nem fog beavatkozni, ha a két pálya 

egyezik egymással. Ha eltérnek egymástól, következik egy újabb kalkuláció. Meg kell ál-

lapítani ugyanis, hogy a gépkocsi éppen alul-, vagy túlkormányozott módon viselkedik. 

Ettől függően a bal első, vagy a jobb hátsó kerékre kell egy fékezési impulzust kiadni és 

ezzel stabilizálható a vezető szándéka szerinti menetpálya.  

Ezen kívül az ESP rendszernek is hasonlóan az ABS –hez fontos alapinformációja a 

kerékfordulatszám érzékelőktől érkezik. Ugyanis az ESP szabályozás egyik alrendszere az 

ABS működés. A jelek alapján a központi EBS elektronika meghatározza az úgynevezett 

„referencia sebesség”-et. Mindegyik kerék sebességét ehhez hasonlítva megállapítható a 

kerekek menet irányú csúszása. 

Az ESP rendszernél a tengelyenként beszerelt nyomásmodulok, estenként ABS sze-

leppel is kiegészítve, lehetővé teszik az ABS működésen kívül, a vezetőtől független féke-

zőnyomás kivezérléseket a kerek fékkamráiba. Ez egy fontos beavatkozási lehetőség a csú-

szó kerék lefékezésére. A beavatkozás másik lehetősége a motor nyomatékának csökkenté-

se, ehhez az EBS elektronika az alváz CAN-hálózaton keresztül tud parancsot küldeni a 

motor elektronikának. Az ESP rendszernek külön CAN hálózata van. Ez juttatja el a köz-

ponti elektronikához a kormánykerék elfordítás- és a perdülés-érzékelő jeleit. 



354  GÉPJÁRMŰ-FUTÓMŰVEK II. 

www.tankonyvtar.hu   Kőfalusi Pál, Varga Ferenc, BME 

 

7.10. ábra: Az ESP rendszer elvi működési vázlata 

ESP beavatkozás túlkormányzott gépkocsinál 

Amikor egy hátsókerék hajtású gépkocsi túlkormányozott módon viselkedik, kezdetén a 

motorelektronika a kapott parancsnak megfelelően csökkenti a hajtó nyomatékot. Hatására 

a kerekeken növekszik az oldalvezető erő. Ez azonban gyakran nem elegendő a menetsta-

bilitás visszanyeréséhez. Ilyenkor következik a második beavatkozás. Az elektronikus fék-

rendszer a vezetőtől függetlenül a kanyar külső első kerékhez fékező nyomást vezérel ki. 

Ennek kettős hatása van, egyrészt a gépkocsi kissé lassul, másrészt pedig a gépkocsira az 

egyetlen fékerő a tömegközéppont körül nyomatékot fejt ki. Ez a gépkocsit a megfelelő 

irányba fordítja. 

Elektronikus légfékre épülő ESP rendszernél az egy és két csatornás EBS nyomás 

modulok végzik az egyes kerekekhez a megfelelő fékező nyomás kivezérlést. Ez a beavat-

kozás a vezetőtől függetlenül az elektronika parancsára fog megvalósulni. 

Ilyen esetben az elektronika a kanyar belső hátsó keréknél is végez szabályozott fé-

kezést. Az így megvalósított bizonyos mértékű kerékcsúszásnál egyrészt csökken a gépko-

csi sebessége, másrészt az adott keréknél csökken az oldalvezető erő és emiatt a gépkocsi 

perdülési reakciója növekszik. A differenciálművön keresztül gyorsul a másik hátsó kerék. 
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7.11. ábra: ESP beavatkozás túlkormányozott gépkocsinál 

ESP beavatkozás alulkormányzott gépkocsinál 

Ilyen esetben az elektronika a kanyar belső hátsó keréknél végez szabályozott fékezést. Az 

így megvalósított bizonyos mértékű kerékcsúszásnál egyrészt csökken a gépkocsi sebessé-

ge, másrészt az adott keréknél csökken az oldalvezető erő és emiatt a gépkocsi perdülési 

reakciója növekszik. A differenciálművön keresztül gyorsul a másik hátsó kerék. 

A beavatkozás után az érzékelők által küldött újabb jelei alapján meghatározható, 

hogy az akció sikeres volt -e. Ha szükséges újabb beavatkozás fog következni. Ha nem 

szükséges, akkor az ESP elektronika tovább figyeli a gépkocsi viselkedését és elmarad a 

beavatkozás. 

 

7.12. ábra: ESP beavatkozás túlkormányozott gépkocsinál 

Az ESP rendszer különleges érzékelői: 

Kormánykerék elfordulás érzékelő 

Ezt az érzékelőt a kormányoszlopon helyezik el. Belsejében egy nagy átmérőjű fogaskerék 

mechanikus kapcsolatban van a kormánykerék tengelyével. Hozzá két kisebb fogaskerék 

kapcsolódik, melyek fogszáma egymáshoz képest eggyel eltér. Ezekre a kis fogaskerékre 

egy-egy állandó mágnest szereltek. Ezek forgási sebessége a fogszám különbség miatt elté-

rő. A megnetorezisztív érzékelőkben a forgó állandó mágnesek egy-egy szinuszos jelet 
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indukálnak. A kettő együttesen egyértelműen meghatározza a kormánykerék pillanatnyi 

szöghelyzetét, és az elfordítás irányát. Az egyikből pedig az idő függvényében meghatá-

rozható az elfordítás sebessége. A jelek kiértékelését az érzékelőbe beépített elektronika 

végzi. 

Természetesen az érzékelő elektronikáját is ellátják diagnosztikai és hibakód tároló áram-

körrel. Tehát ez is az intelligens érzékelők családjába sorolható. Az információkat a CAN 

hálózaton keresztül továbbítja az ESP elektronikának.  

 

7.13. ábra: Magnetorezisztív kormánykerék elfordítás érzékelő az ESP rendszerhez 

Ha az érzékelőt meghibásodás miatt ki kell cserélni, vagy a kormánygép szorul cserére, 

illetve a futóművön végeznek megbontásos javítást, az egyenes meneti helyzetet a gépko-

csihoz rendszeresített diagnosztikai műszerrel újra kalibrálni kell. Ez az alapfeltétele az 

ESP kifogástalan működésének. Az érzékelő meghibásodása, vagy nem megfelelő kalibrá-

lás esetén az ESP rendszer nem működik és hibajelzést ad, de az ABS/ASR rendszer aktív 

marad. 

Perdülés érzékelő (ld.: 4.12.8.3. fejezetben) 

Az ESP rendszer öndiagnosztikája 

Ha az ESP elektronika hibát észlel, folyamatosan világít a figyelmeztető lámpa. A 

hiba pontos behatárolásához a gépkocsihoz rendszeresített diagnosztikai műszert, vagy az 

ESP rendszer gyártójának diagnosztikai berendezését lehet használni. Ezek interfészen és a 

gépkocsi központi diagnosztikai csatlakozóján keresztül létesítenek kapcsolatot az ESP 

elektronikával. Ennek segítségével kiolvasható a rendszer konfigurációja. A kijelzett hiba-

kódon kívül szöveges üzenet formájában is megnevezi a hibás egységet. Természetesen 

lehetőséget ad a hibakódok törlésére is. 

7.3. Pótkocsik elektronikus légfék rendszere  

A TEBS rövidítésből a „T” betű utal a pótkocsira (trailer) az EBS pedig az elektronikus 

légfék rendszerre. Egyaránt felszerelhető tárcsa-, vagy dobfékes pótkocsikra. Az újabb 

rugóerő tárolós, kombinált munkahengerekkel szerelt változatoknál is alkalmazható. 
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Az elektronikus pótkocsi fékrendszer előnyei:  

 Rövidebb fékút, mert a fékezés elektromos jelre történik. 

 A pótkocsi fékezés vezérlése történhet CAN üzenet alapján, vagy a pneumatikus 

fékezőjellel is. 

 Terhelés függő fékerő felosztás történhet programozott karakterisztika szerint, vagy 

a kerekek csúszás különbség szabályzása alapján.  

 Továbbfejlesztett, javított ABS működés.  

 Borulás gátló rendszer is megvalósítható. 

 Fékasszisztens szolgáltatás.  

 Túlterhelés védelem az integrált kétutas szeleppel. 

 Fékbetét kopás ellenőrzés. 

 Liftes tengelyvezérlés.  

 Javított figyelmeztető lámpa (WL) működés.  

 A Pótkocsi Információs Modul (TIM) támogatása.  

 Párhozamosan használható tápfeszültség kialakítás ISO 7638, illetve ISO 1185 sze-

rint. 

 Pneumatikus „Back up” lehetőség.  

 Szervizbarát diagnosztika.  

A TEBS rendszerrel felszerelt pótkocsi vontatható hagyományos, ABS-el, vagy EBS-el 

ellátott vontatóval is. A TEBS rendszer teljes működéséhez ki kell építeni az ISO7638 sze-

rinti tápfeszültség ellátást (EBS rendszerű vontató esetén a CAN vezetékeket ISO 11992). 

Amennyiben csak az ISO1185 szerinti tápfeszültség ellátás érhető el, akkor az ABS és az 

ALB (2002 júliusától) működések aktívak. 

 

7.14. ábra: Az elektromos és a sűrített levegő bekötése a nyerges félpótkocsinál 

A TEBS felépítés és működése  

A hagyományos pótkocsikhoz képest a TEBS rendszer kevesebb részegységből áll. A fék-

rendszer összeállításához csupán a következő elemek szükségesek:  

 Kapcsolófejek,  

 Kombinált oldószelep, integrált leszakadás védelemmel, 
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 Pótkocsi modul, és a hagyományos rendszereknél alkalmazott kombinált fékkam-

rák. 

Menet helyzetben az csatlakoztatott töltő vezetéken keresztül sűrített levegővel töltődik a 

pótkocsi légtartálya, és a teljes TEBS rendszer. Amennyiben a pótkocsi rögzítő fékje nincs 

befékezve, a rugóerőtárolós fékkamrák is feltöltődnek az integrált leszakadás védelemmel 

ellátott kombinált oldó-szelepen keresztül. Először az üzemi és a rögzítő fékrendszerek 

töltődnek fel, majd az áteresztő szelep nyitása után a többi sűrített levegő fogyasztó is, 

mint például a légrugózás. 

A gyújtás bekapcsolása után a modulba beépített elektronika elvégzi az önellenőrzést 

és az esetleges hibákat a hibakódként megjegyzi. Hiba esetén a rendszer részlegesen ki-

kapcsol. A pótkocsi modulba beépített nyomás érzékelő méri a tápnyomást, és amennyiben 

az 4,5 bar alatt van, vagy 10 bar fölött, akkor bekapcsolja a figyelmeztető lámpát. 

A pótkocsi terhelése a légrugóktól a 42-es csatlakozóra érkező nyomás alapján hatá-

rozható meg, amelyet egy nyomásérzékelő figyel. 

2S/2M rendszernél (két kerékfordulatszám érzékelő és kétcsatornás modul) az elekt-

ronikába beprogramozott adatok alapján (póluskerék fogszám, gumiabroncs méret) kiszá-

mítja a sebességet a fordulatszám érzékelők jeleiből, továbbá megállapítja, hogy kanyar-

ban, vagy egyenesen halad a jármű. 

4S/2M rendszernél alkalmazható például egy liftes tengely a nyerges pótkocsinál. 

Vagy lehet 4S/3M rendszer egy vonóháromszöges pótkocsinál, illetve egy nyerges, talajerő 

kormányzású pótkocsinál. 

A harmadik tengely esetén, a külön beépítésre kerülő ABS relészelep közvetlenül a 

fékező vezetékről kapja a vezérlő jelet, de a csúszáskülönbség szabályzás segítségével a 

fékkamrába kivezérelt nyomás mindig az adott terhelési állapotnak megfelelően fog módo-

sulni. 

Üzemi fékezéskor a fékező vezeték nyomása eljut a pótkocsi fékező modulba, ahol a 

nyomás érzékelő elektromos jelként küldi ezt a fékezési igényt a modulba beépített elekt-

ronikának. A fékezési igény és a terhelési állapot alapján az előre beprogramozott karakte-

risztika szerint az elektronika meghatározza a fékező nyomást, amelyet az elektromágneses 

szelepek vezérlésével juttat a fékkamrákba. Ezt a kimenetnél lévő nyomás érzékelő meg-

méri, és az eredményt visszaküldi az elektronikának. Ezzel a visszacsatolással a belső sza-

bályzó kör zárul. 

Ha a vontató EBS rendszerrel van ellátva és ki van építve az ISO11992 szerinti CAN 

kommunikáció, akkor a fékezési igény a CAN rendszeren keresztül érkezik, amelynek pri-

oritása van a pneumatikus jellel szemben. Egyébként a fékezési folyamat az előzőek sze-

rint zajlik le. 

A 4S/3M rendszerű vonóháromszöges pótkocsik esetén, a külön beépített ABS 

relészelepen keresztül, tengelyvezérelt első tengely fékezési folyamata eltér a hátsó tengely 

fékezésétől. Az ABS relészelep közvetlenül kapja meg a pneumatikus fékezőjelet a fékező 

vezetékről, a központi elektronika ezt a vezérlő jelet módosítja az első- és a hátsó tenge-

lyek keréksebesség különbségének összehasonlítása elvén alapuló csúszáskülönbség sza-

bályzás útján. Ez azt jelenti, hogy a rendszer az első tengely fékezési nyomását úgy módo-

sítja, hogy az első és a hátsó tengelyek között ne legyen keréksebesség különbség, vagyis 

kerékcsúszás, és így együtt fékeződjenek. 
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A rögzítő fék működtetése a kombinált oldószeleppel lehetséges, a dobfékek védel-

mében a pótkocsi modul integráltan tartalmaz egy kétutas szelepet, amely megakadályozza 

az üzemi-, és a rögzítő fék hatásának összeadódását kerékfékszerkezetnél.  

Automatikus befékeződés, a töltő vezeték szétkapcsolásakor vagy sérülésekor lép 

működésbe, szintén a kombinált oldó szelepen keresztül működteti a fékrendszert az integ-

rált leszakadás-védelmi működésnek köszönhetően. A fékhatás a hagyományos pótkocsik-

tól eltérően nem az üzemi féken keresztül, hanem a rögzítő fék révén fejti ki a fékerőt. 

A 2S/2M nyerges-, és központi tengelyes pótkocsiknál az ABS működés oldalvezé-

relt módon egyedi szabályozással valósul meg, míg a 4S/3M kialakítású vonóháromszöges 

pótkocsiknál a hátsótengelyt az előzőekkel megegyező módon vezérlik, de a kormányozott 

első tengelynél „módosított tengely szabályzás”-t alkalmaznak. 

 

7.15. ábra: TEBS pótkocsi modul 

Kiegészítő működések: 

A TEBS modulon keresztül különféle kiegészítő működések valósíthatók meg, amelyek 

vagy a sebességjelhez, vagy a légrugóktól érkező terhelésjelhez vannak kötve. A TEBS 

működési paraméterei az „End of Line”, vagyis szerelősor végi programozás során változ-

tathatók. 

 RTR funkció (reset to ride) ez a konténer-kapcsoló szelep automatikus visszaállítá-

sa menethelyzetbe, amikor a szerelvény elindul. 

 ISS működés: Sebességfüggő kapcsoló, ami a kimenetére vagy testet, vagy feszült-

séget kapcsol a beállításnak megfelelően.  

 LAC funkció: (lift axle control) Automatikus liftes tengelyvezérlés, amely álló 

helyzetben is aktív lehet.  

 Terhelésjelzés: az aktuális légrugó nyomás a TIM-en (pótkocsi információs modul) 

keresztül kijelezhető.  

 Kilométer számláló: A póluskerék fogszáma és a dinamikus gördülési sugár segít-

ségével összeszámolja a megtett kilométereket. Ez csak akkor működik, amikor a 

pótkocsi TEBS elektronikája megkapja a tápfeszültséget.  

 TRSP: A pótkocsi elektronikusan vezérelt stabilitás programja.  

 Indulássegítés: A terhelt nyerges pótkocsinál egy kapcsoló jelére a liftes tengelyt fel 

lehet emelni. Ekkor a vontató járműnél megnövekszik a nyeregterhelés. Hatására a 
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nagyobb kerékterhelés nagyobb vonóerőt tesz lehetővé és könnyebbé válik az elin-

dulás. Ez a működésmód alapkonfigurációban a pótkocsi tengelyének maximum 

30%-os túlterhelést engedélyezi, és maximum 30 km/h sebességhatárig aktív. 

 LAC kikapcsolása: Egy kapcsoló jelre az elektronika a pótkocsi üres állapotában is 

engedélyezi a liftes tengely leengedését. Ez stabilizálni tudja a járműszerelvényt.  

 Fék asszisztens: A 90%-os fékezési igény átlépése esetén a terhelési állapottól füg-

getlenül engedélyezi a maximális fékerő kivezérlését. 

 Betétkopás érzékelés: A kerékfékszerkezetben elhelyezett fékbetét kopás érzékelő 

jelére bekapcsolja a figyelmeztető lámpát. 

 Hibafelismerés: Az elektronika a rendszerben fellépő hibákat detektálja és részben, 

vagy egészben kikapcsolja a rendszert, a hiba jellegétől függően. 

 TIM: Pótkocsi információs modul, amelyen keresztül lehetséges a TEBS rendszer 

gyorsdiagnosztikáját elvégezni. 

Az elektronikus pótkocsi fékrendszer részegységei: 

Kapcsolófej 

A csőszűrővel integrált kapcsolófejek biztosítják a vontató jármű és a pótkocsi kap-

csolatát úgy, hogy a töltő- és a fékező vezeték felcserélése kizárt. A záró sapka (1) elfordí-

tásával a szűrő állapota könnyen ellenőrizhető és amennyiben szükséges a rögzítő fedél (5) 

eltávolításával kiszedhető és tisztítható vagy kicserélhető. 

Kombinált oldó szelep, integrált leszakadás-védelemmel 

A kombinált oldó szelep két részből áll. Egy fekete fejű működtető részből az üzemi 

fékhez, valamint egy piros fejű működtető részből a rögzítő fék számára: 

 

7.16. ábra: Kombinált oldószelep 

Menet helyzetben a fekete rész a felső helyzetben, míg a piros az alsó helyzetben van. 

Ilyenkor az 1-es csatlakozón érkező töltő levegő egyrészt az 1-2 jelű csatlakozón tölti az 

üzemi fék tartályát, másrészt a 2 jelű csatlakozón keresztül tölti a kombinált rugóerő-

tárolós részt. 

A töltővezeték leszakadásakor, vagy megsérülésekor az automatikus fék (az integrált 

leszakadás védelemnek köszönhetően) a rugóerő tárolós féket hozza működésbe, mert az 

1-es csatlakozó nyomásmentesülésére a 2-es csatlakozó összeköttetésbe kerül a 3-as jelű 
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lefújó-csonkkal, így a rugóerő tárolós kamra részben lévő sűrített levegő a szabadba távo-

zik és a rögzítő fék működésbe hozza a kerékfék szerkezetet. 

Pótkocsi EBS modul 

A TEBS modul vezérli ki a fékező nyomást a pótkocsi fékkamráiba. Van olyan kivitelű 

változat, mely elő van készítve a TRSP működésre. Az alap változattól abban különbözik, 

hogy oldalgyorsulás érzékelővel is ellátták. Fontos, hogy betartsák a modul felszerelésére 

vonatkozó gyári előírást. 

A modul részét képezi az elektronika, továbbá: 

 2 db „Back up” elektromágneses szelep (a; b), 

 2 db „Nyomásnövelő” elektromágneses szelep (c; d), 

 2 db „Nyomáscsökkentő” elektromágneses szelep (e; f), 

 2 db relészelep (1; 2), 

 1 db kétutas szelep (3), 

 valamint különböző érzékelők,  

- I – terhelés érzékelő,  

- II – fékezőjel érzékelő,  

- III – tápnyomás érzékelő,  

- IV – kivezérelt nyomás érzékelők.  

A TEBS modulba szerelt elektromágneses szelepek vezérlik ki a sűrített levegőt és végzik 

az ABS modulációt is a fékkamráknál. Ez utóbbi működést a bal és a jobb oldalon egymás-

tól függetlenül is képes megvalósítani. 

A modulba integrált kétutas szelep (3) segítségével megakadályozható az üzemi és a 

rögzítő fék erejének összeadódása a kerékfékszerkezetnél. 

 

TRSP (Trailer Roll Satbility Program) – A pótkocsi borulás gátló rendszere akkor lép 

működésbe, amikor a modulba beépített oldalgyorsulás érzékelő jele egy előre meghatáro-

zott küszöbértéket túllép. Az elektronika egy olyan fékező impulzust küld, aminek hatására 

a kanyar belső ívén lévő kerek fékeződnek. Erre a reakció kétféle is lehet: 

 A kanyarív külső kerekeihez képest a fékezési impulzus hatására nincs jelentős ke-

réksebesség változás, ami azt jelenti, hogy a beállított határérték az adott járműnél 

nem helyes, ezért a határértéket újrakalkulálja (öntanuló rendszer) és inaktív álla-

potba kapcsolja a TRSP működést. 

 A kanyarív külső kerekeihez képest jelentős keréksebesség csökkenés lesz a belső 

íven. Ez azt jelenti, hogy a pótkocsi borulási határhoz közelít, ezért az elektronika 

az úton maradó kerekeket erőteljesen fékezi. Emiatt egyrészt csökken a jármű se-

bessége, másrészt a gumiabroncsok oldaltartási képessége is csökken a fékezőerő 

hatására. Ezen két tényező együttes hatása a borulási helyzet elhárítása. 

Amikor a pótkocsi visszanyerte stabilitását ez a működésmód kikapcsol. Amikor a TRSP 

aktív, más működésmódok inaktívak. 

Kikerülési manőver esetén, amikor az oldalgyorsulás érzékelő hirtelen változó jelet 

ad, a rendszer nem küld tesztimpulzust, hanem rögtön lassítja a pótkocsit. 

A működés alkalmazhatóságának feltétele, hogy a liftes tengely és a konténerkapcso-

ló szelepek vezérlését a TEBS lássa el. 
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7.17. ábra: A borulás elleni védelem 

Figyelmeztető lámpa (WL) működés  

A figyelmeztető lámpa a gyújtás ráadás után, ha nem világít a rendszer hibamentes. 

Ha valamely kiegészítő működés hibás (pl.: liftes tengely vezérlő szelep hiba) illetve a 

fékbetét a kopáshatáron van, az ellenőrző lámpa világít.  

Diagnosztikai lehetőségek a pótkocsik elektronikus fékrendszerénél  

 K – vonalas diagnosztika, 

 Az ISO11992 szerinti CAN vezetéken keresztüli diagnosztika, 

 TIM – pótkocsi információs modullal hibakód kiolvasás. 

A TIM (trailer information modul) lehetővé teszi a TEBS rendszer elektronikájából a gyors 

információ lekérdezést. Az elérhető információk a következők: 

 Hibatároló kiolvasása, 

 Napi kilométer számláló kiolvasása, 

 Összes megtett kilométerek számlálójának kiolvasása, 

 Aktuális tengely terhelés kiolvasása, 

 Betétkopás kijelzése, 

 Hátralevő út a kővetkező szervizig. 

Pótkocsi ABS relészelep (ld.: 6.6.2. fejezetet) 

A 4S/3M konfiguráció kialakításához alkalmazni kell egy különálló ABS 

relészelepet a kormányozott tengely fékkamráinak működtetésére. A szelep a pneumatikus 

vezérlőjelet közvetlenül a fékező vezetéktől kapja, de a tényleges kamranyomás szabályzá-

sát a TEBS modul elektronikája végzi. A kivezérelt nyomás szabályzását az elektronika két 

esetben végzi el: 

 ABS aktivitás nélküli fékezés esetén a tengelyterhelésnek megfelelő fékezőnyomás 

kialakításhoz a kerékcsúszás szabályzáson keresztül, 

 és ABS aktivitás során. 

Konténer-kapcsoló szelep 

A konténer-kapcsoló szelep a légrugós pótkocsiknál a felépítmény emelését és süly-

lyesztését biztosítja, amely rendelkezhet egy kiegészítő elektromágnes szelep résszel is. Az 

elektromágnes biztosítja azt, hogy az elektronikus vezérlőegység konfigurált RTR funkció 

esetén a konténerkapcsoló szelepet vezérelje. 
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Az elektronikus vezérlőjel (24 V) hatására az elektromágnes kinyitja az utat a légtar-

tályban lévő sűrített levegő (13-as csatlakozón keresztül) számára a vezérlőcsatlakozóba, 

amely a nyomásjel hatására a konténerkapcsoló szelep karját „STOP” helyzetből visszaál-

lítja „MENET” helyzetbe. Ez azért előnyös, mert a felépítmény magassága a gépkocsive-

zető feledékenysége miatt nem fog eltérni a gyárilag megállapított menetszinttől.  

Elektronikusan vezérelhető liftestengely-vezérlő szelep  

Ez a szerelvény a pótkocsira szerelt felemelhető tengely terhelésfüggő vezérlését te-

szi lehetővé. Ezt a feladatot a konfigurált LAC működés révén, a pótkocsi modul központi 

elektronika látja el. Az emelési, vagy süllyesztési funkciók végrehajtását az elektromágnes 

által vezérelt liftes tengelyvezérlő szelep végzi. Levett gyújtás esetén a liftes-tengely auto-

matikusan leeresztésre kerül. 

A TEBS második generációja  

A pótkocsik számára kifejlesztett elektronikus légfékrendszer új generációját TEBS G2-

nek nevezték el. Az előző generációhoz képest a változások a következő képen foglalhatók 

össze: 

 A működéshez szükséges feszültség 8 – 32 V közötti, így nem szükséges külön – 

külön egy 12 V-os amerikai és egy 24 V –os európai változatot gyártani. 

 A vontatóval kommunikáló 24V-os CAN hálózat (ISO11992) mellett megjelent egy 

5V-os CAN busz is, amely a pótkocsin található elektronikus eszközöket köti össze 

(TEBS G2, TIM, GPS-GSM flotta-követő rendszer stb.). 

 Az elektronikához a vezetékek alulról csatlakoztathatók, ami megkönnyíti és egyút-

tal gyorsabbá is teszi az aknás álláson, vagy emelőn a fej felett történő szerelést. 

 A modulátort pneumatikus gyorscsatlakozókkal ellátva szállítják, ami megkönnyíti 

és gyorsabbá teszi beszerelését. 

 A csatlakozók száma lehetővé teszi, hogy akár négy kerékfékszerkezet is el lehes-

sen látva rugóerő tárolós rögzítő fékkel. 

 Opcionális a különböző fékkarakterisztikák megvalósítása a CAN segítségével. 

 Lehetőség van a menet közbeni adatgyűjtésre. 

 Újabb kiegészítő működések valósíthatók meg: 

- kapcsolható pneumatikus kimenetek, 

- Tilt Angle (TA) bólintási szög, 

- Manoeuvre Help (MH), 

- Steering Axle Lock (SAL), 

- Felborulás gátlás (Roll Stability Program - RSP) szélesebb körű és optimali-

zált változatban áll rendelkezésre. 
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7.18. ábra: TEBS G2 fékrendszer elektromos RTR – el és pneumatikus LAC – al. 

1 – Töltőlevegő kapcsolófej légszűrővel; 2 – Fékezővezeték kapcsolófej légszűrővel; 3 – Elektromos kapcso-

lófej; 4 – ISO 7630 csatlakozó és CAN kommunikáció; 5 – Kettős kombinált kapcsolószelep; 6 – Légtartály, 

kondenzvíz leeresztővel; 7 – TEBS G2 modul; 8 – Fékkamra; 9 – Fordulatszám érzékelő; 10 – Légrugó; 11 – 

Rugóerőtárolós fékkamra; 12 – Szintszabályozó szelep; 13 – Fordulatszám érzékelő; 14 – Emelő munkahen-

ger; 15 – VALAMI BIZBASZ; 16 – Légrugó rendszerek; 17 – Konténer szelep; 18 – Visszacsapó szelep; 19 – 

Vizsgáló csatlakozó; 20 – TIM modul 

A második generációs TEBS G2 modul 

A pótkocsi fékező modul az előző generációhoz hasonlóan összetett, integrális mec-

hatronikai egységnek tekinthető. Ebbe szerelik be az RSP rendszer keresztirányú gyorsulás 

érzékelőjét is, ezért a modul beszerelésénél be kell tartani a gyártó erre vonatkozó utasítá-

sát. 

A G2 modul részei: 

 az elektronika, 

 5 db nyomásérzékelő, 

 két csatornához külön-külön beépített elektromágneses szelepek, továbbá relé-

szelepek.  

 

7.19. ábra: TEBS G2 modul gyorscsatlakozókkal 
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A kivezérelt nyomás fogadása és elektromos érzékelése, továbbá az alkalmazott visszacsa-

tolás révén az elektronika egy zárt körű nyomásszabályozást valósít meg. A nyomásmodul 

ezen kívül tartalmazza az úgynevezett „anti-compaunding” szelepet is, mely az üzemi és a 

rögzítő fék hatásának összeadódását akadályozza meg. Ezeket a részegységeket egy közös 

házba szerelik. 

A beépített egyszerű elemeket az elektronika programjai úgy képesek működtetni, 

hogy komplikált karakterisztikájú fékezőnyomás szabályozások is megvalósulhatnak. A 

legegyszerűbb, de gyakran használatos konfigurációs változat a 2S/2M. Melynek működé-

séhez két kerékfordulatszám érzékelőt és két elektromágneses szelepekkel ellátott nyomás-

szabályozó csatornát használunk. Ezen kívül számos egyéb konfiguráció is megvalósítható. 

Vonóháromszöges pótkocsiknál a TEBS G2 modulja kiegészítendő egy újabb nyo-

más-szabályozó csatornával, mely az EBS5 EPM modullal valósítható meg. Ez az első 

tengely fékező nyomását szabályozza, illetve annak keréksebességeit méri. Ennek segítsé-

gével akár 6S/3M konfiguráció is megvalósítható. 

Az elektromos csatlakozók az elektronika alsó részén vannak kialakítva. A hengeres 

alakú 7 pólusú „Power” feliratú csatlakozón keresztül kapja a tápfeszültséget és ide van 

bekötve a test-, továbbá a CAN low és a CAN high vezeték is. A téglalap alakú „In-Out” 

csatlakozóhoz vannak bekötve a kimeneti és bemeneti információkat közvetítő vezetékek. 

Az elsődleges kerékfordulatszám érzékelők S-C és S-D jelűek, a felemelhető tengelyek 

érzékelői az S-E és az S-F jelölésű aljzatokhoz kell csatlakoztatni. 

Ha a pótkocsi sárga hibajelzése folyamatosan világít a vontató műszerfalán, ez olyan 

fékhibát jelent, mely alapvetően nem befolyásolja a fék hatásosságát. Ha a piros figyelmez-

tető lámpa világít folyamatosan, a pótkocsi fékező teljesítménye nem éri el a hatóságilag 

előírtat. Az új TEBS beszerelésekor a hibajelzés folyamatosan világít, amíg azt nem 

parametrizálták (a működéshez szükséges adatok bevitele a diagnosztikai műszerrel). 

TEBS G2 működése 

Ha az elektronikus rendszer hibátlan, a TEBS G2 modul folyamatosan érzékeli a 

pótkocsi légtartályban lévő tápnyomást. Ha az kisebb 4,5 bar –nál, hibakód tárolódik és 

hibajelzést ad a vezetőnek. A modulba beépített másik érzékelő a 42-es bemeneti csatlako-

zónál figyeli a légrugó nyomást, mely a pótkocsi terhelésére vonatkozó információt adja 

(Más, külső terhelésérzékelő is felszerelhető a pótkocsira.). 

A gépkocsivezető lefékezettségi igényére vonatkozó elektromos jel az ISO 11992 

CAN csatornán érkezik, továbbá ezzel párhuzamosan a sárga színű kapcsolófejen is egy 

nyomásnövekedés észlelhető, mely a modul 4-es vezérlő bemenetéhez csatlakozik. Itt egy 

másik nyomásérzékelő ezt elektromos jellé alakítja. 

A TEBS G2 elsődleges feladata az automatikus fékezőnyomás szabályozás, mely a 

vontató és a vontatott jármű közötti kompatibilitást is érinti. A másik fontos működési mód 

az ABS szabályozás, mely befolyásolja a pótkocsi stabilitását. A fékezőnyomás a 21 és a 

22 csatornán ABS szabályozáskor egymástól függetlenül történik az elektromágneses sze-

lepek és a relészelepek segítségével. 

Ha az elektronikus rendszer hibátlan, először mindkét csatornánál zárnak a back-up 

szelepek és a fékező nyomás kivezérlése a kivezérelt pneumatikus nyomástól függetlenül 

történik. Az elektronika fogja működtetni az elektromágneses szelepeket, melyekkel a 

relészelep dugattyúja feletti tér nyomását változtatják. Ennek hatására mozdul lefelé a 
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relészelep dugattyúja, mely a kettős szeleppel közvetlenül a légtartályból vezérli ki a fék-

kamrába a fékező nyomást. Ez egymástól függetlenül a jobb és a bal oldali kerekekhez 

tartozó csatornákban egyaránt megtörténik. Ezeket a nyomásokat külön – külön nyomásér-

zékelők jelzik vissza az elektronikának. Ezzel a visszacsatolással válik lehetővé a pillanat-

nyilag szükséges fékező nyomás pontos beállítása a fékkamrákban. 

Független nyomás moduláció következik be RSP, vagy ABS beavatkozáskor. Az 

RSP működése a TEBS G2 -nél konfigurálható. Automatikusan beavatkozik, ha a kereszt-

irányú gyorsulás egy kritikus értéknél nagyobb. Ezt az értéket természetesen a tömegkö-

zéppont magassága is befolyásolja. 

Az elektronikus rendszer ugyanakkor gyorsan képes reagálni arra, ha a vezető 

lefékezettségi igénye közben megváltozik. 

Tehát az üzemi fék működésekor a pillanatnyi fékezőnyomások három paramétertől függ-

nek: 

 vezetői lefékezettségi igény (fékpedál pillanatnyi helyzet), 

 az aktuális tengelyterhelés, 

 a gyárilag konfigurált üres- és terhelt fék-karakterisztika. 

A vontatótól a pótkocsi felé különböző fékezési parancsok érkeznek: 

1. Csak elektromos jel a CAN hálózaton keresztül, 

2. Csak pneumatikus jel a kapcsolófejen keresztül, 

3. Elektromos és pneumatikus jel is érkezik. 

Az elektronika az elektromos jelet részesíti előnyben, mert annak kisebb a késedelmi ideje. 

Ha valamilyen meghibásodás miatt a CAN hálózaton keresztül nem kap fékezési paran-

csot, de a pneumatikus jel megérkezik, az fogja kezdeményezni a pótkocsifékezést. Meg-

hibásodás esetén, annak természetétől és súlyosságától függően a TEBS működés vagy 

teljesen, vagy részlegesen kikapcsol és ilyenkor hibajelzést ad. Ekkor a back-up szelepek 

nyitva maradnak és a pneumatikus nyomás végzi a fékezést. 

Ez az új elektronikus fékrendszer hatékonyan növeli a pótkocsik aktív biztonságát. 

Az elektronikus pótkocsi fék rendszer TEBS diagnosztikája 

A hibafeltárási feladatok ellátására a Knorr-Bremse a NEO számítógépes diagnoszti-

kai műszercsaládot fejlesztette ki. 2000-ben került a piacra és a korábbi MTS -t váltotta fel. 

A NEO különböző változatai 

A különböző kiépítettségű változatokat színekkel különböztetik meg egymástól. A 

zöld változat a diagnosztikai rendszer legszerényebb kivitele. Ehhez használható egy már 

meglévő laptop is. A haszonjármű és a laptop közötti kapcsolatot a Knorr-Bremse UDIF 

(Universal Diagnostic Interface) illesztő áramkör hozza létre a különböző rendszerkábelek 

segítségével. 

A narancssárga egy kicsit több vizsgálati lehetőséget kínál. A kékkel pedig az elekt-

ronikus fékrendszerek legösszetettebb vizsgálatai is elvégezhetők. 

A pótkocsik elektronikus fékrendszerének vizsgálatára kifejlesztettek egy speciális változa-

tot.
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Tartós lassító fékezés  

Hatóságilag előírták, hogy a haszonjárműveket, bizonyos tömeg fölött, továbbá a ve-

szélyes árut szállító gépkocsikat, tartós lassító fékberendezéssel is el kell látni. Ezt az is 

indokolja, hogy a fékbetétre jutó fajlagos tömeg, vagyis az egy négyzetcentiméter fékbetét 

felületre jutó lassítandó tömeg tízszer nagyobb, mint a személygépkocsiknál. Ezért hosz-

szabb lejtmeneti fékezés közben jelenős a hő fejlődés, nem zárható ki a túlmelegedés és az 

emiatt bekövetkező fékhatás csökkenése. Ezt a jelenséget a szakma „fading”-nek nevezi. 

Ez elkerülhető, ha a tartós fékezés nem a súrlódásos elven működő üzemi fékkel, hanem 

például növelt hatású motorfékkel, kipufogófékkel, vagy különböző elven működő 

retarderekkel, (tartós lassító fékkel) történik. A tartós lassító fék nem alkalmas a gépkocsi 

megállítására, csupán lassítására. Úgy tervezik ezt a berendezést, hogy a hatósági előírás-

nak megfelelően 6 km hosszú, 7% -os lejtőn a teljesen terhelt jármű, vagy jármű szerel-

vény sebessége a lejtő végén ne legyen nagyobb, mint elinduláskor a 30 km/h körüli érték. 

A fajlagos fékező teljesítmény így 5,7 kW / t. 

 

8.1. ábra: Tartós lassító fék hatásosságának ellenőrzése a hatósági előírások szerint 

Különböző tartós lassító fékberendezéseket fejlesztettek ki. A gépkocsivezető vagy kézi 

karral, vagy a fékpedállal tudja működtetni. Van ugyanis olyan pedálszelep változat, 

amelybe mikrokapcsolókat szereltek a retarder fokozatok működtetéséhez. A másik lehet-

séges megoldás az, amikor a pedálszelep után nyomásérzékelőket szerelnek be és azok 

megfelelő beállításával működtethetők a retarder fokozatok. Ez a működtetés reléken ke-

resztül történik. 

Az üres gépkocsi hajtott kerekei csúszós úton a retarder működtetésekor blokkolhat-

nak. Ezt az állapotot az ABS rendszer érzékeli, és annak elektronikája kapcsolja ki a 

retardert ilyenkor. A kerék csúszásának megszűnte után a visszakapcsolás csak késleltetés-

sel, és fokozatosan lehetséges, hogy ismételten ne csússzanak meg a kerekek. Így tehát az 

ABS- és a retarder elektronikák között adatátvitelre is szükség van. Ez ma már a CAN há-

lózati kapcsolat révén valósul meg. 

Régebbi ABS nélküli haszonjárműveknél alkalmaztak olyan megoldást is, melynél 

terhelés érzékelő, vagy lassulás kapcsoló üres járműnél letiltotta a két legnagyobb fokozat 

használatát. Az elektronikus légfék a retardert is automatikusan működteti ezért a szerelő-

8. TARTÓS LASSÍTÓ FÉKRENDSZEREK 
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sor végi beállításnál pontosan meg kell adni a fékelektronikának, hogy a gépkocsiba mi-

lyen tartós lassító féket szereltek. 

 

8.2. ábra: A tartós lassító fék berendezések csoportosítása 

8.1. Kipufogófék és növelt hatásfokú motorfékek  

A dízel motoroknál a pillangószelep hiánya miatt nem elég hatásos a motor fékező nyoma-

téka. Ezért pneumatikus kapcsolószelep és munkahengerek segítségével a kipufogófék 

használatakor az adagolót „null-töltésre” állítják és a kipufogó csőben lezárják a fékezés 

céljára beépített pillangószelepet. A motor, mint egy jól lefojtott kompresszor működik 

ekkor. Ezt az üzemállapotot sajátságos hanghatás kíséri. Kisebb sebességnél csökken a 

fékező nyomaték. 

Ha a kipufogó csőben a pillangószelep zárása miatt túl nagy nyomás alakul ki, fen-

náll annak veszély, hogy a kipufogó szelepek ennek hatására visszanyitnak, majd hirtelen 

az ülékre csapódnak. Ez pedig sérüléssel, meghibásodással jár. Ezért a kipufogó cső nyo-

mását igyekeznek bizonyos korlátok között tartani. 

 

8.3. ábra: Kipufogó fék 
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EPM (Exhaust Pressure Modulator) Wabco kipufogófék  

Ezzel a változattal már kis fordulatszámon is jelentős a fékező nyomaték érhető el. Ha nö-

vekszik a fordulatszám, akkor is állandó marad a kipufogócsőben az ellennyomás. Ezt a 

működtető rudazat különleges kivitelével és a motorhoz illesztett működtető munkahenger-

rel valósítják meg. A fojtószelep tengelye aszimmetrikusan helyezkedik el, ami lehetővé 

teszi, hogy növekvő torló-nyomás hatására részlegesen nyisson. Előnyös, ha a kipufogófék 

működtetését a motormenedzsment rendszer végzi, mert a különböző fékező nyomatékokat 

(üzemi fék, retarder, kipufogófék, motorfék) így össze tudja hangolni. 

 

8.4. ábra: Wabco EPM szerkezeti kialakítása 

 

8.5. ábra: Wabco EPM működés hatásossága 

A motorfék hatása vészfékezéskor 

A motorfék hatása nem túl jelentős. Használatánál fontos tudni, hogy a motorféket, bármi-

lyen rendszerű is az, nem célszerű vészfékezéseknél az üzemi fékkel együtt használni. 

Ilyenkor ugyanis a használata inkább növeli, mint csökkenti a fékutat. A motor tehetetlen 

forgó tömegeinek lassítása ugyanis nagyobb nyomatékot igényel, mint amekkorát a gáz-

erők és a súrlódás a mozgás ellenében kifejtenek. Célszerű a tengelykapcsoló pedált le-

nyomni ilyenkor. 

 Növelt hatású motorfék 

A haszonjárművek legtöbb dízelmotorjánál az amerikai Jakobs rendszerű motorféket 

alkalmazzák, de különbözőek lehetnek a működtetési módok. A gépkocsivezető ezt rend-

szerint a kipufogófékkel együtt használja a lábánál elhelyezett kapcsolóval, de újabban már 

elhelyezhetik a kapcsolót a kormányoszlopon, vagy a műszerfalon is. Bekapcsolásakor az 
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adagolót nulltöltésre állítja. A sűrítési ütem végén kissé kinyílik a kipufogó szelep. Ezen 

keresztül a hengerből távozik az összesűrített levegő egy jelentős része. Amikor a dugattyú 

lefelé mozog, bezáródik a szelep, ezért a hengerben vákuum keletkezik. Ez és az előző 

sűrítési ütem egyaránt fékező hatást fejt ki a főtengelyre. 

Ha a növelt hatású motorféket és a kipufogó féket együtt használják, célszerű a kipu-

fogó szelepet a szívási ütemben is kinyitni, mert ekkor a kipufogó gyűjtőcsőből túlnyomás-

sal gázok áramlanak be a kompresszió térbe. Emiatt nagyobb lesz a sűrítési végnyomás és 

így a motor fékező nyomatéka is. 

A motorfék hatásosságát befolyásolja fordulatszám, vagyis a bekapcsolt sebességfo-

kozat illetve a kopottság. Használata csökkenti a motor élettartamát. A fékbetétek viszont 

kevésbé melegszenek, illetve kopnak. A különböző motorfék változatoknál különböző mó-

don avatkoznak be a szelepvezérlésnél. Ez sok esetben jelentős változtatásokkal jár a hen-

gerfejen, illetve kiegészítő egységet igényel. Előnye az, hogy a retardereknél lényegesen 

olcsóbb, bár hatékonyságuk sok esetben rosszabb. Növelt hatású motorféket alkalmaz töb-

bek között a Mercedes, MAN, Volvo, DAF. 

DAF motorfék 

A hengerenként négyszelepes 12,6 literes XF motort DEB (DAF Engine Brake)-el, 

vagyis DAF motorfékkel látják el. Bekapcsolásakor a hengerfejenként egy-egy elektro-

mágneses szelep a kenőolaj rendszerből olajat juttat a működtető hidraulika rendszerbe. A 

szomszédos henger szelepemelő himbája, amikor felfelé mozog, létrehozza az egyik kipu-

fogó szelep kinyitásához szükséges nyomást. A felső holtpont körüli szelepnyitás a kipufo-

gó csatornába engedi a már összesűrített levegőt. Amikor a dugattyú lefelé mozog, vákuum 

keletkezik, ami lassítja a motor forgattyús tengelyét. Ez adja a fékező hatást. 

Amikor a gépkocsivezető használja a motorféket, egy kapcsolóval tápfeszültséget ad 

az elektromágneses szelepre. Amikor pedig már nincs szükség a motorfékre, lekapcsolja az 

elektromágneses szelepről a tápfeszültséget, és a motorolaj visszafolyik a kenőolaj-

rendszerbe. 

 

8.6. ábra: DAF Engine Brake (DEB) 
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8.7. ábra: DEB kikapcsolva, az elektromágneses szelep árammentes 

 

8.8. ábra: DEB bekapcsolva, az olaj rendszer feltöltődött 
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8.9. ábra: A hidraulikus nyomás nyitja az egyik kipufogó szelepet 

 

8.10. ábra: Az olaj távozik a hidraulika rendszerből 

Mercedes növelt hatású motorfék 

A hengerfejbe egy kiegészítő szelepet szerelnek. Ezt sűrített levegővel nyitják ki ru-

góerő ellenében.  

Kis fordulatszámon 120%-kal, 2500 1/perc-nél pedig 60%-kal növekszik a fékező 

hatás. A legnagyobb fékező teljesítmény 225 kW, mely hozzávetőleg azonos a Volvo F16 

típuséval. A kipufogóféket és a motorféket úgy hangolták össze, hogy kisebb fordulatszá-
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mon ez utóbbi legyen hatásosabb. Amikor a kipufogófék eléri legnagyobb 140 kW-nyi 

fékező teljesítményét, akkor a motorfék már kevésbé hatásos. Ez a két lassító berendezés 

együttesen hozza létre a kívánt hatást. 8%-os lejtőn 40 t összgördülő tömeggel csak kipu-

fogófék használata esetén a 25 km/h sebességet két ráfékezéssel lehet tartani. A kombinált 

berendezés 35 km/h sebességet ráfékezés nélkül tartotta. A zajemisszió 74 dB. Ennek a 

lassító berendezésnek a 4000 DM ára jóval kedvezőbb, mint a retarderé. 

 

8.11. ábra: Mercedes növelt hatású motorfék 

MAN motorfék 

A motorfék bekapcsolásakor a hidraulikus szelepemelő tőkébe szerelt egység olyan 

kialakítású, hogy a kipufogó ütem után a kipufogószelepet az itt kialakuló olajnyomás egy 

kis résnyire kinyitja. Ez a motorfék viszonylag kis többletköltséggel utólag is beszerelhető. 

 

8.12. ábra: MAN növelt hatású motorfék bekapcsolása 

 

8.13. ábra: MAN kipufogó fék és a növelt hatású motorfék együttes hatása 
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Volvo motorfék 

A vezérmű tengely kipufogó bütykein két kiegészítő, csupán 0,6 mm emelésű büty-

köt helyeznek el, amellyel a motorfék bekapcsolásakor a kipufogószelep még kétszer ismét 

egy kissé kinyitja a második és a harmadik ütem végén. A csekély nyitás csak akkor kö-

vetkezik be, ha elektromágneses szeleppel több motorolajat juttatnak a hidraulikus szelep-

emelő tőkébe és azzal megszüntetik a szelephézagot. Az így elérhető fékező teljesítmény 

1400-1600 1/perc fordulatszámon 160-185 kW, 2800 1/perc-nél pedig 260 kW. 

 

8.14. ábra: Volvo Engine Brake (VEB) 

8.2. Hidrodinamikus retarderek 

Haszonjárművek tartós lejtmeneti fékezésére használatosak a retarderek. Ezzel megkímél-

hető az üzemi fék, elkerülhető a fading, vagyis a fékhatás csökkenés. Kedvező hatásuk 

miatt nemzetközi előírások is kötelezővé teszik bizonyos járműkategóriáknál a harmadik, 

úgynevezett tartós lassító fék felszerelését. 

Retarder változatok a beépítés helye szerint: 

 On line – a sebességváltóra szerelik fel, rövidebb kardántengellyel csatlakozik a 

hátsó futóműhöz. 

 On line –a sebességváltó és a hátsó futómű közé szerelik két rövidebb kardánten-

gellyel. Ezt szabad beépítésnek is szokták nevezni és az előnye az, hogy így lehető-

vé válik a mellékhajtás felszerelése a sbességváltóra. 

 Off line – a hajtáslánctól oldalra eltoltan (rendszerint gyorsító áttétellel is ellátva). 

 Primer retarder: a motor és a sebességváltó között, vagy a motor előtt (Voith 

Aquatarder, illetve MAN Pritarder®). 

 A sebességváltó egyes fokozatai között pl.:(Voith DIWA automatikus sebességvál-

tó). 

 Szekunder retarder: a sebességváltó és a hátsó futómű között, vagy akár a hátsó fu-

tóművön is a differenciálmű mögött. 
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8.15. ábra: Sebességváltóra szerelt, szekunder beépítésű hidrodinamikus retarder 

Retarder változatok a munkaközeg szerint: 

Hidrodinamikus változatok, melyeknél a munkaközeg: 

 - Olaj (hidrodinamikus retarderek) 

 - Hűtőfolyadék (Voith Aquatarder) 

 - Mágneses erőtér az örvényáramú retardereknél 

Vezérlés szerint 

 Független vezérlés (más fékrendszerrel nincs adatátviteli kapcsolatban) 

 Integrált vezérlés (a különböző fékrendszereket, üzemi-, motor-, kipufogó féket és a 

retardert közös elektronika működteti). 

 Gépkocsi sebesség függő retarder vezérlés. 

 Kombinált vezérlés például az elektronikus légfék vezérli a retardert is. 

A retarder alkalmazásának előnyei: 

 - a kerékfék szerkezet súrlódó alkatrészeinél a kopás minimális, és ezzel a karban-

tartási igény csökken. 

 - a fékezés tartós lejtmenetben is biztonságos, mert a súrlódásos fék hideg marad, 

ezért biztonságos vészfékezés bármely pillanatban végrehajtható. 

 - a haszonjárművek lejtmeneti sebességét biztonságosan a retarder nélküli változat 

kétszeresére növelhető. Így nagyobb lesz a szállítási teljesítmény és javul a gazda-

ságosság. 

A retarderek fajlagos teljesítménye kedvezően nagy. Így az üzemi fékezések 90%-át a ko-

pásmentes módon lehet megvalósítani. 

Voith szekunder retarderek 

A hidrodinamikus retardernél áramlástechnikai módon érhető el a lassító hatás. 

Elektromágneses szeleppel szabályozható a lapátozással ellátott forgó tárcsák között az 

olaj mennyisége és ezzel a fékező nyomaték. A retarder működésekor a féklámpa világít. 

Ez a szerkezet a gépkocsi mozgási energiáját hővé alakítja, melynek környezetbe juttatását 

a motor hűtőrendszere végzi egy olaj/hűtőfolyadék hőcserélő segítségével. Hátránya az, 

hogy olajmentes állapotban is, amikor nem akarnak vele fékezni, folyamatosan egy ventil-
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lációs veszteséggel kell számolni. Előnye, hogy működése hatékony, és kicsi a karbantartá-

si igénye. 

 

8.16. ábra: Szekunder beépítésű hidrodinamikus retarder: a forgórész piros, az állórész kék színű 

Szerkezeti felépítése, és működése: 

A ház belsejébe szerelt két darab lapátozott tárcsa alakja hasonlít ahhoz, amilyet a 

hidrodinamikus tengelykapcsolóba szerelnek. Az egyik tárcsa, melyet állórésznek is ne-

veznek a házhoz rögzített. A másik a forgórész, mely a kardántengellyel együtt forog. Fé-

kezéskor az álló és a forgórész közé az elektromágneses szelep munkaközeget, olajat en-

ged. A forgórész mozgása felgyorsítja az olaj részecskéket és a centrifugális erő az állórész 

lapátjai irányába áramoltatja. Ott lelassul, majd visszalép a forgórész lapátkoszorújába, 

ahol ismét felgyorsul. Így alakul hővé a gépkocsi mozgási energiája. A fékező hatás csök-

kentésekor, illetve a retarder kikapcsolásakor egy másik elektromágneses szelep sűrített 

levegőt enged a munkatérbe, így csökken az olaj sűrűsége és ezzel arányosan a fékező 

nyomaték is. Kikapcsoláskor a teljes olaj mennyiséget a sűrített levegő a tároló térbe juttat-

ja, és ezzel megszűnik a fékező hatás. Most már csak a ventillációs veszteség okoz lassí-

tást. Ezt kezdetben az úgynevezett úgy nevezett retarder csapokkal igyekeztek csökkenteni 

(Voith) a jelenlegi korszerűbb változatoknál a lapátozott tárcsákat egymástól eltávolítják, 

amikor nincs szükség fékező nyomatékra. Amikor a retarder működik, a tárcsák közötti 

távolság minimálisra csökken. 

A gépkocsivezető a retardert többféle módon is működtetheti: 

 a kormányoszlopra, vagy a műszerfalra szerelt többfokozatú kapcsolóval, 

 vagy a fékpedállal működtetett retarder kapcsolókkal. 

 a pedálszelep után beszerelt nyomáskapcsolókkal. 

Az egyes fokozatok bekapcsolásakor az elektromágneses szeleppel a bekapcsolt fokozat-

nak megfelelő mennyiségű hidraulikaolaj kerül a munkatérbe. Az olaj a tároló térből az 

álló és forgó lapátkoszorúk közé áramlik. Ezzel elérhető a kívánt fékező hatás. Ha a mű-

ködtető elemet tovább nem mozdítják el, egy bizonyos fordulatszám tartományban a beállí-

tott fékezőnyomaték állandó marad. 
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Fékezés közben az olaj felmelegszik, ezért a retarderre olaj/hűtőfolyadék hőcserélőt 

szerelnek. Ezen keresztül a motor hűtővíz körének adja át a keletkezett hőmennyiség. Hő-

mérséklet-érzékelő informálja a retarder elektronikát a pillanatnyi üzemállapotról. Ha a 

hűtőfolyadék túlmelegedne, az elektronika lekapcsolja a retarder működését. A vezető ek-

kor az üzemi fékkel kell lassítsa a gépkocsit. 

Voith elektronikus retarder működtetés: 

A retarderek működtetéséhez mikroprocesszoros elektronikákat alkalmaznak. Ennél 

a típusváltozatnál a kézi kapcsoló hat fokozatú. A gépkocsi össz-tömegének és a lejtő me-

redekségének megfelelően hat különböző szabályozott lassító fokozat használható. 

A retarder kapcsoló kar végén lévő nyomógomb megnyomásakor az elektronika tá-

rolja a pillanatnyi járműsebességet, melyet az elektronika pontosan tart a lejtő meredeksé-

gének változásakor is. A gomb ismételt megnyomására a sebesség tartó szabályzás kikap-

csol. 

A retarder működtetés elektromos energia igénye igen csekély. Az ellenőrző lámpa, a 

féklámpa relé, és az elektromágneses szelep működtetéséhez összesen 1,6 A szükséges. 

A szabályzó elektronikát a gépkocsin védett helyre szerelik fel. Ezt az elektronikát is 

ellátták öndiagnosztikai egységgel és hibakód tároló áramkörrel is. Hiba esetén folyamato-

san világít az ellenőrző lámpa. A felszerelt diagnosztikai csatlakozó lehetővé teszi az inte-

raktív szerviz-készülék használatát. 

További előny, hogy a teljesen elektronikus szabályozású retarderek fékező hatása 

kis sebességnél (1200 1/perc fordulatszám alatt) is lényegesen jobb, mint a korábbi válto-

zatoknál volt tapasztalható. 

Beépítenek egy hőmérséklet érzékelőt a retarder hűtőfolyadék kilépő csonkjába. Az 

itt mért hőmérséklet korlátozhatja a retarder működését. 

Az ABS és a retarder együttműködése: 

A hidrodinamikus retarder és az ABS elektronikus adatátviteli kapcsolatban áll egy-

mással. Az ABS elektronika tudja megállapítani ugyanis, hogy a tartós lassító fékberende-

zés használata közben kis tapadási tényezőjű úton a kerekek csúszását. Ekkor a relék segít-

ségével kikapcsolja a retardert. Ez nem fogja azonnal a fékező nyomaték megszűnését 

okozni. Ahhoz egy bizonyos idő szükséges, hogy a munkatérből távozzon az olaj. Ez az 

alábbi lassulási diagramról jól látható. 

Intarder 

Az Intarder a sebességváltóra felszerelt, off-line elrendezésű fékező egység, mely a 

kimeneti tengelyről gyorsító áttételen keresztül kapja a hajtást. Ennek az előnye az, hogy a 

nagyobb fordulatszám miatt sokkal kisebb lehet a lapátkoszorú átmérője és így az intarder 

tömege is. A munkatérbe szerelt lapátozással ellátott forgórész tehát a kardántengely fordu-

latszámának többszörösével forog. Amikor az intarder nincs bekapcsolva a forgó rész és az 

állórész közötti munkatérben nincs olaj. A forgással szembeni ellenállás csupán annyi, 

amennyit a ventilláció okoz. Az olajszivattyú részben a nyomástárolót tölti, részben az 

olajat a hőcserélőhöz továbbítja, és ezzel hűti a sebességváltót. 

Az intarder bekapcsolásakor a hidraulikus szabályozóegységbe szerelt proporcionális 

szelep és a nyomástároló szelepe olajat enged a munkatérbe. Az olajrészecskéket a forgó-

rész felgyorsítja, majd az állórészen lelassul. Ennek következtében a mozgási energia hővé 
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alakul, ezzel fékezi a gépkocsit. Az így létrejött hőmennyiség az olaj – hűtőfolyadék hő-

cserélőn keresztül adódik át a motor hűtőrendszerének. Ezt a rendszert is ellátják túlmele-

gedés elleni védelemmel. 

 

8.17. ábra: A sebességváltóra gyorsító áttétellel felszerelt ZF Intarder és a hőcserélője 

DIWA sebességváltó fékező hidrodinamikus nyomatékváltóval 

A "DIWA
®

" elnevezés mozaik szó, mely a német Differential-Wandler szavak két-

két kezdőbetűijének összeírásából keletkezett. Valójában egy olyan hidrodinamikus nyo-

matékváltó, mely nem vesz részt folyamatosan a nyomatékmódosításban. Ennél az automa-

tikus sebességváltónál a tartós lassító fékezéshez nincs szükség külön retarderre. A hidro-

dinamikus nyomatékváltó működtethető úgy, hogy ellátja ezt a feladatot is. 

A hidrodinamikus nyomatékváltó induláskor kedvezően nagy nyomatékmódosítást 

ad, majd nagyobb sebességnél a nyomaték kikerüli ezt az egységet így jó hatásfokú hajtást 

valósít meg. 

A hidrodinamikus nyomatékváltó elé egy homlokkerekes bolygóművet szerelnek. Ez 

a motor teljesítményét két részre, a sebességgel arányosan folyamatosan változó módon 

osztja fel. Egy részét a hidrodinamikus fokozat, másik részét a mechanikus, bolygóműves 

fokozatok módosítanak. 

Álló gépkocsinál legnagyobb a nyomatékmódosítás. Ekkor az első bolygómű boly-

gókerék tartója áll, a szivattyúkerék a gyorsító áttétel miatt a motor fordulatszámának 

többszörösével, és azzal ellentétes irányban forog. A turbinakeréken keletkező nyomatékot 

a hátsó bolygóműves fokozat tovább növeli. Amikor a gépkocsi mozgásba jön, a kerekek 

forgatni kezdik az első bemeneti bolygókerék-tartóját. Emiatt a motor nyomatékának egyre 

nagyobb része már nem a hidrodinamikus nyomatékváltón, hanem a jobb hatásfokú mec-

hanikus fokozatokon keresztül jut el a kerekekhez. Közben a hidrodinamikus fokozat átté-

tele a növekvő járműsebességgel arányosan csökken. Egy bizonyos járműsebesség felett a 

hidrodinamikus fokozat kiiktatódik a hajtásláncból. 

A német szakirodalom „Wandlerbremse”-nek nevezi, az itt alkalmazott retarder mű-

ködést mely a legnagyobb sebességről 4 km/ó sebességig hatásos. 
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A gépkocsi fékpedáljára városi és elővárosi buszoknál 3 db kapcsolót szerelnek fel, 

melyek három lassító fokozatot kapcsolnak a pedál lenyomásától függően. A retarder har-

madik fokozata akkor kezd működni, amikor a pedálszelep 0,5 bar fékezőnyomást vezérel 

ki. Így jól összehangolt működésű lesz a lassító- és az üzemi fék. 

Ha a gépkocsivezető a fékpedálra lép, vagy a retarder kapcsolót működteti, az elekt-

ronika bekapcsolja a hátrameneti fokozatot. Hatására a turbinakereket a kardántengely el-

lentétesen irányban forgatja, méghozzá az áttétel miatt nagy fordulatszámmal. Emiatt el-

kezdődik az olaj áramlása a vezetőkeréken keresztül a szivattyúkerék felé és azon leféke-

ződik az olaj. Ez adja a fékező nyomatékot. Így a hidrodinamikus nyomatékváltóban a 

gépkocsi mozgási energiája hővé alakul. Ez a hőcserén keresztül átadódik át a motor hűtő-

rendszerének. Viszonylag kis sebességnél is nagy lassító hatás érhető el. Nagy sebességnél 

viszont, a hajtáslánc jelentősen túlterhelődne, de ennek elkerülésére az elektronika sűrített 

levegő befújással csökkenti az olaj sűrűségét és ezzel korlátozza a fékező nyomatékot. A 

másik lehetőség az, hogy a hidrodinamikus fokozat előtti áttételt csökkeni, ha az a rész 

több fokozatú. 

 

8.18. ábra: A DIWA sebességváltónál a hidrodinamikus nyomatékváltó használható retarderként 

Primer retarder 

A hidrodinamikus primer retarder működési elve megegyezik a szekunder 

retarderekével, ezért itt csak a speciális megoldásokra térünk ki. 

Az elnevezés onnan ered, hogy ezeket a nyomatékváltó lassító áttétele elé szerelik 

be. Ennek megfelelően működési fordulatszám nagyobb, tehát tömegük és helyigényük 

kisebb. Lassító nyomatékát a töltési fokon kívül a sebességváltó bekapcsolt fokozata is 

meghatározza. 

A szabadalmaztatott ún. ZF rács jó hatásfokot biztosít. A retarder működtetésekor az 

olajtöltet impulzusa automatikusan a rugó ellenében elfordítja a rácsot és ezzel érik el a 

fékező nyomatékot. 

A ZF - Ecosplit sebességváltóba primer retardert szerelnek. Itt a hidrodinamikus 

nyomatékváltó és a hagyományos szinkronizált fokozatok kapcsolását lehetővé tevő szá-

razlemezes tengelykapcsoló közé szerelik be. 
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8.19. ábra: Primer beépítésű hidrodinamikus retarder elektronikus vezérlésű bolygóműves automatikus se-

bességváltóban 

Voith VR 115 HV intarder 

Ilyen változatot szerelnek egyebek között a Mercedes Actrosba. Működését a gépko-

csi CAN hálózatán keresztül a Telligent 
®
 fékmenedzsment rendszer irányítja. Előnyös a 

lassító berendezés kis tömege és a kompakt építési módja. Ez lehetőséget és megfelelő 

helyet biztosít a mellékhajtások felszerelésére. 

 

8.20. ábra: Off - line beépítésű Voith intarder Mercedes sebességváltóra szerelve 

Ennek a fékező berendezésnek a felszerelési költsége kb. két éven belül megtérül. A méré-

sek azt igazolták, hogy ugyanolyan körülmények között az intarderes gépkocsinál 70%-kal 

kevesebb a súrlódásos fék használata, 36%-kal kevesebb a sebességfokozat kapcsolása és 

6%-kal nagyobb átlagsebesség valósult meg. 

Ez a típusváltozat a sebességváltóhoz egy „csapágyharanggal” illeszkedik. Az ebbe 

beszerelt csapágyak kenését a sebességváltó látja el. Ez a kenőolaj most nem keveredik az 

eltérő igénybevételnek megfelelő, retarderben alkalmazott munkaközeggel. Csapágyazási 
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kivitele miatt a sebességváltó házához pontosan kell illeszkedni. A gyorsító áttételi fokozat 

miatt a teljes sebességtartományban hatásos lassítást végez. Az álló és a forgó lapátkoszo-

rúja lényegesen kisebb átmérőjű, mint a szekunder beépítésű retardereknél. A megvalósít-

ható legnagyobb fékező nyomaték 3500 Nm. 

A ventillációs veszteséget úgy csökkentik, hogy amikor a retarder nem fékez, a la-

pátkoszorúk között áramoltatott levegőt mennyiségét, a forgórész axiális elmozdításával 

csökkentik. Ekkor az álló- és a forgórész között nagyobb a távolság a szokásosnál. Egy 

előfeszített rugó tartja ebben a helyzetben a forgórészt. Ha fékez az intarder, a munkatérbe 

olaj áramlik, ami a forgó részre nyomatékot fejt ki. Ennek hatására a forgórészt a nagy 

emelkedésű menet segítségével közelíti az állórészhez. 

A VR 115 HV típusú retardernél az olajat és a sűrített levegőt membrán választja el 

egymástól. A habképződés megszűntetésén kívül a másik előny a sűrített levegő felhaszná-

lás csökkentése és a környezetkímélőbb üzemeltetés. Ennél a típusnál a sűrített levegő 

nyomása a membránon keresztül kifejtett erő révén nyomja a munkatérbe az olajat. 

 

8.21. ábra: Voith VR 115 HV off-line beépítésű hidrodinamikus retarder 

 

8.22. ábra: Voith VR 115 HV hidrodinamikus retarder belső szerkezete 
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A különböző hidrodinamikus retarder alkalmazási területei 

Ha összehasonlítjuk a sebesség függvényében a különböző retarderek nyomatékát, 

megállapítható, hogy melyiket hol célszerű alkalmazni. A városi autóbuszok átlagos sebes-

sége nem nagyobb 30 km/h –nál. Ebben a tartományban a primer beépítésű retarderek ad-

nak kedvezően nagy nyomatékot, tehet ezeket célszerű beépíteni a városi autóbuszokba. 

Nagyobb sebességnél viszont a szekunder retardereknek kedvezőbb a nyomatéka. Ezért a 

turista autóbuszokba és a kamionokba ezt a változatot alkalmazzák. 

 

8.23. ábra: Hidrodinamikus retarderek összehasonlítása 

8.3. Örvényáramú retarderek  

Ezt a tartós lassító fékberendezést a legegyszerűbb utólag felszerelni a haszonjárművekre, 

mert csupán az elektromos bekötésről kell gondoskodni. Nem igényel hűtő folyadékot, 

mert léghűtéses. A kardántengely két része közé az úgynevezett szabad beépítést alkalmaz-

zák a leggyakrabban. De felszerelhető a sebességváltóra, vagy a hátsó futóműre is. 

 

8.24. ábra: Örvényáramú retarder 

Az örvényáramú retarderhez csatlakozó kardántengely zsír kenésű tűgörgős csapágyainál 

figyelembe kell venni, hogy a szokásosnál nagyobb lesz az üzemi hőmérséklete. Ennek 

megfelelő csapágyakat és kenőzsírt kell alkalmazni. 
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A szabad beépítésű változatnál az alvázhoz gumibakokkal rögzítik a retarder álló ré-

szének keretét. Ezért különös gonddal kell ellenőrizni a test csatlakozás megfelelő érintke-

zését. Az álló rész keretre szerelik fel a 8 db elektromágneses tekercset. Ezek közül a két 

egymással szemben lévő tartozik azonos fokozathoz. Ezeket ugyanaz a relé fogja kapcsol-

ni. A négy lassító fokozathoz tehát összesen négy relé tartozik. A tekercsek bekötése olyan, 

hogy az egymás mellettiek ellentétes mágneses polaritásúak. Így a kerület mentén egymást 

váltják az É-i és a D-i pólusok. 

A tekercsek előtt és mögött egy-egy belső hűtő lapátozású, lágyvas, öntött tárcsát 

forgat a kardántengely. Ezek a forgó tárcsák metszik az elektromágnesek erővonalait, ezért 

bennük áram indukálódik, ami rövidre záródik. Ezt nevezik örvényáramnak, ami a retarder 

nevét is adja. Az örvényáram mágneses erőtere és az elektromágneseké egymással köl-

csönhatásba kerül, ami fékező nyomatékot hoz létre. Az örvényáramú retardernél a fordu-

latszám csökkenésével arányosan egyre kisebb lesz a fékező nyomaték. A kisebb fékező 

nyomaték ellenére a gépkocsi elektromos hálózatát ugyan akkora árammal terheli. Ezért 

ilyenkor célszerű lekapcsolni. Ezt a menetírótól érkező úgynevezett „kis sebességi jel” 

segítségével végzi a retarder elektronika. A lekapcsolás a relék segítségével fog megtör-

ténni. 

 

8.25. ábra: Az örvényáramú retardert működtető áramkörök 

Retarderes gépkocsik görgős padi fék vizsgálata: 

A görgős padi fék vizsgálatnál a hatósági előírás szerint a retardert ki kell kapcsolni. 

Ezért a nyomáskapcsolókkal is működő változatnál egy kapcsolóval meg kell szakítani 

ilyenkor az áramkört. Erre látunk példát az előző ábrán. 

Az ABS és a retarder együttműködése: 

Az ABS le tudja kapcsolni a retardert, amikor csúszós úton üres járműnél a fékező 

hatása nagy kerékcsúszást eredményez. Ezt az állapotot az ABS elektronika veszi észre és 

a retardert a relék segítségével kikapcsolja. Ha már nem csúszik a kerék a visszakapcsolás 

fokozatonként némi késleltetéssel történik. Ha működik a retarder világít a féklámpa. Üres 

járműnél a légrugó nyomás érzékelő jelére, vagy laprugós járműnél egy lassuláskapcsoló 
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jelére az elektronika letiltja az utolsó két fokozatot, hogy a hátsó kerekek ne legyenek túl-

fékezettek. 

 

8.26. ábra: Lassulás érzékelős retarder működtetés 

A legkisebb örvényáramú retarder 

Ezt a Telma gyártmányú örvényáramú a VW Crafterhez (gyári kódja: 1 H 5) hagyták 

jóvá 2006-ban. 

 

8.27. ábra: A legkisebb méretű örvényáramú retarder VW Crafterhez 
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Hibrid hajtás mint tartós lassító fékezés 

A hibrid autóknál a fékelektronika, amikor csak lehetséges és nincs szükség pánik-

szerű fékezésre, az energia-visszatáplálásos fékezést működteti. Ilyenkor az elektromos 

hajtómotor generátorként üzemel, mely természetesen csak a hajtott kerekek fékezésére 

képes. Az így létrehozott, rendszerint háromfázisú nagyfeszültségű (300 V) váltakozó ára-

mot a konverter alakítja egyenárammá és transzformálja. Ezt az akkumulátor telep töltésére 

lehet használni. Gyakran kondenzátorból összeállított telepet is beépítenek, melyek töltő-

áram csúcsokat hivatott kissé kisimítani. A regeneratív fékezés akkor valósul meg, amikor 

a fékpedált a gépkocsivezető nem hirtelen nyomja le. Az akkumulátor töltésére csak egy 

meghatározott energia fordítható. Amikor ennél nagyobb elektromos energia keletkezik a 

gépkocsi lassításakor, akkor szükségessé válik a súrlódásos fék működtetése. A két fék-

rendszer működését az elektronika hangolja össze. Ha a regeneratív fékezés meghibásodik, 

csak a súrlódásos fék lassítja a gépkocsit. 

 

8.28. ábra: Az energia visszatáplálásos fékezés is lehet tartós lassító fék 
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  lefékezettség 

 menetirányú tapadási tényező fékezéskor 

 fajlagos statikus hátsótengely terhelés 

 fajlagos súlypontmagasság 

 üres gépkocsi fajlagos hátsótengely terhelése 

 részterhelt gépkocsi fajlagos hátsótengely terhelése 

 teljes terhelésű gépkocsi fajlagos hátsótengely terhelése 

 üres súlypontmagasság (tömegközéppont) 

 tengelytávolság 

 terhelt fajlagos súlypontmagasság (tömegközéppont) 

 üres járműsúly 

 részterhelési járműsúly 

 részterhelésű fajlagos súlypontmagasság 

 üres járműsúly 

 fajlagos üres súlypontmagasság 

 hátsótengely terhelés öt személlyel 

 fajlagos súlypontmagasság négy személlyel és tetőcsomagtartó terheléssel 

 menetirányú mozgás 

 keresztirányú mozgás 

 oldalkúszási szög 

 a fékezett kerék haladásirányú sebesség különbsége 

 járműsebesség 

 a fékezett kerék kerületi sebessége 

 kerékszlip fékezéskor 

 az oldalirányú sebességkülönbség fékezéskor 

 az oldalirányú slip fékezéskor 

 az eredő csúszás fékezéskor 

 hajtott kerék haladásirányú sebességkülönbsége 

 az abszolút csúszás (slip) hajtáskor 

9. JELÖLÉSJEGYZÉK 
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 mozgásirányú slip hajtáskor 

 eredő csúszás hajtáshoz 

 kerékterhelés 

 egy kerékre jutó vonóerő 

 egy kerékre jutó fékerő 

 egy kerékre jutó oldalerő 

 oldalirányú tapadási tényező fékezéshez 

 legnagyobb hosszirányú tapadási tényező fékezéshez 

 csúszósúrlódási tényező 

 menetirányú szükséges tapadási tényező fékezéshez 

 menetirányú tapadási tényező hajtáshoz 

 oldalirányú tapadási tényező hajtáshoz 

 legnagyobb menetirányú tapadási tényező hajtáshoz 

 kipörgéskori tapadási tényező 

 kezdősebesség 

 gördülési út 

 késedelmi idő 

 felfektetési idő 

 reakció idő 

 a hidraulikus fékrendszer nyomása 

 a maximális fékrendszer nyomás 

 a maximális nyomás kialakulásáig eltelt idő 

 működési idő 

 elméletileg elérhető maximális lefékezettség 

 nehézségi gyorsulás 

 küszöbidő 

 a blokkolás kezdetén a jármű lefékezettség 

 fékút 

 teljes fékezési fékút 

 gumiabroncs tényező 

 teljes fékút nedves úton 

 teljes fékút száraz úton 
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 előírt úton 

 előírt átlagos maximális lassulás 

 pedálerő 

 első tengely fékerő 

 hátsó tengely fékerő 

 tehetetlenségi erő menetirányban 

  tehetetlenségi erő oldalirányban 

 tehetetlenségi nyomaték 

 függőleges tengely körüli nyomaték 

 x tengely körüli nyomaték 

 elkormányzási szög 

 kúszási szög 

 a jármű súlya 

 elsőtengely terhelés 

 hátsótengely terhelés 

 súlypont (tömegközéppont) magasság 

 dinamikus elsőtengely terhelés 

 dinamikus hátsótengely terhelés 

 dinamikus tengelyátterhelődés 

 ideális fajlagos fékerő a hátsótengelyen 

 ideális fajlagos fékerő az elsőtengelyen 

 ideális fajlagos vonóerő a hátsótengelyen 

 ideális fajlagos vonóerő az elsőtengelyen 

 elsőtengely lefékezettség 

 hátsótengely lefékezettség 

 belső áttétel az elsőtengelyen 

 belső áttétel a hátsótengelyen 

 fékfolyadék nyomás a hátsótengelyen 

 fékfolyadék nyomás az elsőtengelyen 

 effektív fékerő felosztási tényező 
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 kritikus lefékezettség 

 szükséges tapadási tényező, elsőtengelyen 

 szükséges tapadási tényező, hátsótengelyen 

 valós lefékezettség 

 kerékslip fékezéskor 

 dinamikus gördülő sugár 

 specifikus fordulatszám 

 a motor fékezőnyomatéka 

 a motor fékezőhatásából a hajtott tengelyen ébredő fékerő 

 a motor főtengelyének szögsebessége 

 a motorfordulatszámra redukált nyomaték 

 a motorfordulatszámra redukált tehetetlenségi nyomaték 

 Lassulási faktor 

 blokkoláskori lefékezettség, elsőtengely 

 blokkoláskori lefékezettség, hátsótengely 

 felhajtóerő elsőtengely 

 felhajtóerő hátsótengely 

 légellenállás 

 felület 

 légellenállási tényező 

 levegő fajsúlya 

 felhajtóerő 

 légellenállás okozta fajlagos lassulás 

 hajtóerő felosztási faktor 

 fajlagos gyorsulás, első kerék kipörgésekor 

 fajlagos gyorsulás, hátsó kerék kipörgésekor 

 közepes fékező teljesítmény 
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Rövidítés Megnevezés Magyar jelentése 

ABS (Anti-Blockier-System) Blokkolásgátló  

Induktív fordulatszám érzékelők a kerekek mozgásállapotát jel-
lemző jelet adnak. Az elektronika a fékezőnyomás szabályzásával 
megakadályozza a kerék blokkolását. Vészfékezésnél nem romlik 
a kormányozhatóság és a menetstabilitás. Beavatkozása elsőbb-
séget élvez más szabályozással (ASR, EBV) szemben. 
 

ABS-pus  A blokkolásgátló továbbfejlesztett változata.  

Kanyarban a belső és a külső hátsó kerekek között fékezőnyomás 
különbséget hoz létre az elektronika. Ez támogatja a biztonságo-
sabb kanyarodást. 
 

ABD 
(BASR) 

 Blokkolásgátló és kipörgésgátló együttes megnevezése 

 

ABV Automatische-Blockier-
Verhinder 

Automatikus blokkolásgátló.  

A blokkolásgátlók Németországban szokásos hatósági megneve-
zése. Bővebben lásd ABS.   
 

ADS Automatische Differential 
Sperre 

Automatikus differenciálzár 

ALB Anti-lock-brake Blokkolásgátló rendszer  

A Hondánál használatos elnevezés, lásd ABS. 
 

ALB Automatische lasabhängige 
Bremskreftregelung 

Automatikus tengelyterhelés függő fékerőszabályozó 

ASC Automatische Stabilitäts 
Controll 

Automatikus stabilitás ellenőrzés.  

A blokkolásgátló és a kipörgésgátló együttesének a BMW-nél 
használatos elnevezése.  
Beavatkozási lehetőségei: 

 motorvezérlő elektronika felé nyomatékcsökkentés 

 előgyújtási szög állítás 

 gyújtás és benzinbefecskendezés részleges 
kiakapcsolása 

 pillangószelep helyzetének változtatása (önálló ASC pillangó-
szelep) 

 kapcsolat az automatikus sebességváltó irányába a fokozat-
kapcsolások befolyásolására (a sebességfokozat hirtelen visz-
szakapcsolása is fékezőnyomatékként hat a meghajtott keré-
ken) 

 

ASMS Automatische Stabilitäts 
Management System 

Automatikus stabilitásmenedzsment rendszer  

Más elnevezéssel ESP. Az ABS/ASR rendszert kiegészítik kor-
mánykerék elfordulás érzékelővel, keresztirányú gyorsulásérzéke-
lővel, perdülés érzékelővel és megfelelő szabályzó programmal a 
gépkocsi keresztirányú stabilitását is jelentősen javítja.  
 

ASR Antriebs Schlupf 
Regelsystem 

Kipörgésgátló  

A blokkolásgátló érzékelőinek információit használja fel. Megaka-
dályozza elinduláskor és gyorsításkor a meghajtott kerekek kipör-
gését. Javítja a menetstabilitást, lehetővé teszi, hogy a lehető 
legnagyobb vonóerő alakulhasson ki akkor is ha az út az egyik 
felén kisebb tapadási tényező.  
A beavatkozás:  

 40 km/h-nál kisebb sebességnél a kipörgő kerék megfékezése. 

10. RÖVIDÍTÉSEK ÉS IDEGEN KIFEJEZÉSEK MAGYARÁZATA  
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Ennek hatása hasonlít a differencálzáréhoz. 

 40 km/h-nál nagyobb sebességnél és ha az előző beavatkozás 
eredménytelen volt az elektronika csökkenti a motor hajtónyo-
matékát. 

 Megkíméli a differenciálművet és a gumiabroncsot. 
 

BA Bremsassistent Fékasszisztens 

BASR Bremsen-Antriebs-Schlupf-
Regelung 

A kipörgésgátlás kerékfékezéses módszere, gyakran az ABS/EBV 
és az ASR rendszerek együttesét is így nevezik.  
 

BW Brake-by-Wire fékezés (elektromos) vezeték segítségével 

CBC Cornering Brake Control Különleges ABS  

A blokkolásgátló a kerékcsúszás és a kerék kerületi lassulása 
küszöbértékeinek átlépése alapján szabályozza a fékezőnyomaté-
kot. Az ABS hidraulikaegység lehetővé tenné, hogy a pillanatnyi 
lehetőségeknek megfelelő fékezőnyomaték valósuljon meg. Más 
körülmények között is kívánatos volna a fékezőnyomás aktív befo-
lyásolása. Például ha kanyarban, nagy keresztirányú gyorsulásnál 
ha fékezünk a gépkocsi kisebb íven fog kanyarodni, Gyakorlatlan 
gépkocsivezetőt ez nagyon meglepi és balesethez vezethet. Ha 
kanyar belső ívén futó kerekek fékezőnyomását a blokkolásgátló 
rendszer csak késleltetve pulzálva engedi növekedni, stabilizáló 
nyomaték keletkezik a gépkocsi függőleges súlyponti tengelye 
körül. (BMW 750i) A DSC rendszer által meghatározott keresztirá-
nyú gyorsulás lehet a bemeti jel erre a beavatkozásra. Ezzel nö-
velhető a menetstabilitás és a kormányozhatóság.  
 

DBC Dynamic Brake Control Dinamikus fékellenőrzés 

DSC Dynamischen Stabilitäts 
Controll 

Dinamikus stabilitás ellenőrzés. A hosszdinamikai szabályzást 

biztosító ASC (BMW) rendszer kibővítése keresztirányú csúszás-
szabályzásssal.  
 Első generációs változata 1992-ben 750Ci -típusnál.  
 Második generáció a BMW 850Ci, BMW 750i típus 8 
hengeres motorral szerelt változatainál szériatartozék. A rendszer 
alapja a Bosch ABS 5. Az ASC-től az érzékelőkben és a 
pillangószelepállás szabályzásában különbözik. Figyelembe veszi 
a kormánykerék elfordítási szögét és a gépkocsi sebességét. Ez 
alapján számítja ki a gépkocsivezető által kívánatosnak tartott ívet. 
Az ABS kerékfordulatszám érzékelőinek jelei alapján kiszámítja a 
ténylegesen befutott ívet. E kettő különbsége alapján működik a 
keresztirányú kerékcsúszás szabályzása. A lineális tartomány 
átlépése alapján határozza meg az instabilitást, azaz a beavatko-
zás szükségességét.  
Ezenkívül meghatározza még a gépkocsi keresztirányú gyorsulá-
sát is.  
érzékelők: 

 kerékfordulatszám 
kormánykerék elfordítási szög (kettős potenciométer) 

DTC Dynamische Traktions 
Controlc 

Dinamikus vonóerő felügyelet 

EAS Electronic Actuation 
System Lucas 

elektronikus fékrásegítő  

EBV 
 
 
EBD 

Elektronische Bremskraft 
Verteilung 
 
Elektronik Brake Distributor 

Elektronikus fékerőfelosztás  

Az elektronikus fékerőfelosztás a hátsó kerekek illesztett fékező-
nyomás nyövelésével megakadályozza azok túlfékezettségét. 
Feleslegessé teszi a hidromechanikusan  
megvalósított fékerőfelosztást.  
 

EBV Notlauf Notlauf Elektronische 
Bremskraftverteilung 

Elektronikus fékerő felosztás szükség-működéssel 

ECD Electronically Controlled 
Deceleration 

Elektronikusan felügyelt lassítás 

EML Elektronischen Motor-
Leistungsregelung 

Elektronikus motorteljesítmény szabályzó. A hajtóteljesítmény 
csökkentése a hajtott kerekek fokozódó csúszása esetén. 



392  GÉPJÁRMŰ-FUTÓMŰVEK II. 

www.tankonyvtar.hu   BME 

ESBS Elektronisch Stabiliziert 
Brems System 

Elektronikusan stabilizált fékrendszer. A blokkolásgátló szabályo-
zásának szofveres tökéletesítése. A kerékfordulatszám érzékelők 
jelei alapján a gépkocsi keresztirányú stabilitását növeli. A kormá-
nyozhatóságot és nyomtartását javítja fékezés közben. Alul, illetve 
túlkormányzott viselkedés esetén különböző módon avatkozik be. 
 

ESP Elektronische Stability 
Program 

A gépkocsi keresztirányú stabilitását növelő elektronikus rendszer. 
Egyedi kerekek szabályozott lefékezésével a gépkocsit nyomon 
tartja, nemcsak fékezés közben avatkozik be, hanem nagy sebes-
ségű ívmenetnél is. Az ABS kerékfordulatszám érzékelőket hossz- 
és keresztirányú gyorsulás-, kormánykerék elfordításérzékelő, 
valamint perdülés érzékelő egészíti ki. 
 

EVA Emegency Valve Assistant Mechanikus fékasszisztens Bosch   

FDR Fahr-dinamik-regelung Menetdinamikai szabályzó rendszer. Az ESP korábbi Bosch-

által használatos elnevezése. 
 

FSR Fahr-Stabilitäts-
Rregelsystem 

Nevezik FDR-nek és ETS-nek is. 

FZR Fahrzeugregler Gépkocsi szabályozó  

GMR Giermomenten-Rregelung Perdítőnyomaték szabályozás, az ESP működésének lényege.  
 

HBA Hidraulischer 
Bremsassistent 

Hidraulikus fékasszisztens, az ESP rendszer kiegészítő műkö-

dése  

MBA Mechanischer 
Bremsassistent 

Mechanikus fékasszisztens 

MSR Motor-Schleppmomenten-
Regelung 

Motor fékezőnyomaték szabályzás 

Nagyon csúszós, jeges úton a motorfék is megcsúsztathatja a 
gépkocsi meghajtott kerekét. Ez a rendszer a motor fékezőnyoma-
tékát szabályozza az alapjárati fordulatszám változtatásával.  
 

PBC Pressure Boost Controll  Elektronikus fékasszisztens Bosch, mely az ESP rendszer 

részműködése 

SBC Sensotronic Brake Control Elektrohidraulikus fék (Bosch, Mercedes) 

TC Traction Control Vonóerő ellenőrző rendszer. Az ASR, vagy BASR egyik elneve-

zése. 
 

TCS Traction Control System Vonóerő ellenőrző rendszer. Az ASR Ford Mondeonál előforduló 

elnevezése, lásd ASR.  
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Ellenőrző kérdések, fékezés elmélet és a hidraulikus fékek:  

1. Foglalja össze a hazai és a nemzetközi fék előírásokat!  

2. Mi alapján állapítható meg az ideális fékerő felosztás?  

3. Mit értünk ideális fékerő felosztáson és hogyan valósítható meg?  

4. Mit értünk valóságos fékerő felosztáson és az mennyiben különbözik az ideálistól?  

5. Rajzolja fel a gumiabroncs menetirányú tapadási tényezőjét a kerékcsúszás függvé-

nyében!  

6. Rajzolja fel a gumiabroncs oldal irányú tapadási tényezőjét a kerékcsúszás függvé-

nyében!  

7. Hogyan befolyásolja a gumiabroncs tapadási tényezőjét az oldalkúszási szög?  

8. Mi a kerékcsúszás és hogyan határozható meg?  

9. Hogyan mérhető a kerék fordulatszáma és mihez használják ezt az adatot?  

10. Hasonlítsa össze az aktív és a passzív kerékfordulatszám érzékelő működését és 

jelalakját!  

11. Mi befolyásolja a gépkocsi fékezés közbeni stabilitását?  

12. Ismertesse a fékezési folyamatot és adja meg, részeinek időigényét!  

13. Ismertesse a gyakoribb hidraulikus fékkör kialakításokat, hasonlítsa össze előnyeit 

és hátrányait!  

14. Ismertesse a hidraulikus fékeknél alkalmazott fékerő módosítókat! Előnyök és hát-

rányok?  

15. Hogyan működik az elektronikus fékerő felosztás és mi az előnye?  

16. Milyen fékrendszereknél alkalmaznak kétkörös fékerő módosítót és miért?  

17. A motorfék hogyan befolyásolja a gépkocsi fékezés közbeni stabilitását?  

18. A karosszérián ébredő aerodinamikai erők hogyan befolyásolják a gépkocsi fékez-

hetőségét?  

19. Mi a főfékhenger feladata és hogyan működik?  

20. Mekkora a fékpedál mechanikus áttétele és mi befolyásolja azt?  

21. Sorolja fel a hidraulikus fékrendszer főbb részeit és feladatát!  

22. Hogyan működik a vákuumos fékrásegítő? Rajzolja fel a karakterisztikáját!  

23. Mely gépkocsiknál alkalmaznak vákuumszivattyút és miért?  

24. Milyen vákuumszivattyúkat ismer működés és hajtás szempontjából?  

25. Működhet –e a vákuumos fékrásegítő fékasszisztensként és hogyan?  

26. Foglalja össze a fékfolyadékok fontosabb műszaki jellemzőit!  

27. Ismertesse a dobfékek típusváltozatait, előnyeit és hátrányait!  

28. Ismertesse a tárcsafékek típusváltozatait, előnyeit és hátrányait!  

29. Röviden ismertesse a blokkolásgátló működését és előnyös tulajdonságait!  

30. Mit értünk a blokkolásgátló terep fokozatán?  

31. Hogyan működik a blokkolásgátló ellenőrző lámpája?  

32. Foglalja össze a blokkolásgátló rendszer részegységeit és ismertesse azok működé-

sét!  

33. Mi a feladata a blokkolásgátló hidraulika egységbe beépített fékfolyadék szivattyú-

nak?  
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34. Hogyan működhet a blokkolásgátló fékasszisztensként?  

35. Ismertesse az elektronikus stabilitás program működését!  

36. Foglalja össze az ESP rendszer részegységeit és ismertesse azok működését!  

37. Milyen beavatkozások lehetségesek a személygépkocsik ESP rendszereinél?  

38. Milyen elektromechanikus rögzítő fék változatokat ismer és mik az előnyös tulaj-

donságai?  

39. Működhet –e az elektromechanikus rögzítő fék biztonsági fékként és hogyan?  

40. Ismertesse az ESP rendszer perdülés érzékelőjének működési elvét!  

41. Ismertesse az ESP rendszer kormánykerék elfordítás érzékelőjének működési elvét!  

 

Ellenőrző kérdések, haszonjárművek légfék rendszereihez: 
1. Ismertesse a sűrített levegő ellátó és tároló rendszer részegységeit és azok feladatát!  

2. Mi a haszonjárművekre szerelt kompresszor feladata és milyen változatait ismeri?  

3. Jellemezze a kompresszorból kilépő sűrített levegő állapotát!  

4. Mi a tengelykapcsolóval működtetett kompresszor előnye?  

5. Mit értünk a kompresszor „olajfelhordásán” és milyen problémákat okoz?  

6. Hogyan működik az energiatakarékos kompresszor?  

7. Mi a villanymotoros kompresszor hajtás előnye?  

8. Mi a többkörös védőszelep feladata és hogyan működik?  

9. Milyen új előírást kell teljesítsen a négykörös védőszelep?  

10. Magyarázza meg a „biztosított nyomás” fogalmát!  

11. Ismertesse a légtartályok feltöltési sorrendjét!  

12. Milyen időközönként kell cserélni a légszárító patront és miért?  

13. Milyen működési elvű légszárítókat ismer?  

14. Hogyan valósul meg a légfékrendszernél a nyomásszabályozás?  

15. Hány légtartályt építenek be a haszonjárművekbe és milyen anyagból készülhetnek 

azok?  

16. Milyen részegységei vannak az összetett sűrített levegő előkészítő egységnek?  

17. Mi az olaj és kondenzátum leválasztó szerelvény feladata és hogyan működik?  

18. Milyen a fagymentesítő szivattyúkat ismer, és mely szerelvény helyettesítheti azt?  

19. Ismertesse az üzemi fék rendszer részegységeit és azok feladatát!  

20. Mi és hogyan működteti a féklámpát?  

21. Mi történik, ha a fő-fékszelep egyik köre meghibásodik?  

22. A légfék rendszernél mi látja el a biztonsági fék feladatát?  

23. Ismertesse a rögzítő fék rendszer részegységeit és azok feladatát!  

24. Mi a rögzítő fék szelep feladata és hova szerelik fel?  

25. Miért alkalmaznak a rögzítő fék rendszernél relészelepet?  

26. Hogyan működik az addíció gátló relészelep?  

27. Rajzolja fel a kombinált fék munkahenger egyes részeinek működési karakteriszti-

káját!  

28. Mi a feladata a rögzítő fék rendszerbe beépített visszacsapó szelepeknek?  

29. Milyen kapcsolatban van egymással a blokkolásgátló rendszer és a retarder?  

30. Ismertesse az ABS szelep szerkezeti kialakítását és működését!  

31. Hogyan működik a kipufogófék, melyek az előnyös és a hátrányos tulajdonságai?  

32. Ismertesse a növelt hatású motorfék egyik változatának működését!  

33. Hogyan működik a hidrodinamikus retarder és melyek az előnyei?  

34. Mi a különbség a hidrodinamikus retarder és az intarder között?  

35. Ismertesse az örvényáramú retarder működését és a szabályozási lehetőségeit!  
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36. Melyek a primer retarderek előnyei és hol alkalmazzák azokat?  

37. Mit értünk szekunder retarder beépítésen?  

38. Hová szerelnek kapcsolófejeket és mi a feladatuk?  

39. Miért alkalmaznak csőszűrőt, és hová szerelik be?  

40. Ismertesse a pótkocsi fékezés vontatóra szerelt egységeit és azok feladatát!  

41. Mi a feladata a pótkocsi fékező szelepnek és hova szerelik fel?  

42. Hasonlítsa össze a vontató járműveknél és a pótkocsinál alkalmazott fékerő módo-

sítókat!  

43. Mi történik, amikor megsérül a pótkocsi töltő vezetéke?  

44. Hogyan működik a légfék rendszereknél az ASR szabályozás és milyen hatással 

van a menetdinamikára?  

45. Ismertesse a pótkocsi fékezés pótkocsira szerelt egységeit és azok feladatát!  

46. Foglalja össze, hogy az elektronikus légfékrendszer milyen más elektronikus rend-

szerekkel áll kapcsolatban és az hogyan valósul meg?  

47. Ismertesse az elektronikus légfékrendszer működését és előnyeit!  

48. Foglalja össze az elektronikus légfékrendszer részegységeit és ismertesse azok mű-

ködését!  

49. Mit jelent a kapcsolóponti erőszabályozás?  

50. Mi működteti a retardert az elektronikus légfék rendszernél?  

51. Mit értünk a vontató és a pótkocsi kompatibilitásán és az hogyan valósul meg az 

elektronikus fékrendszernél?  

52. Hogyan működik a motor fékező nyomaték szabályozás és miért van rá szükség?  

53. Hogyan működik az elektronikus légfék rendszernél a fékbetét kopás kiegyenlítése?  
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